El teu, el meu... el nostre camí
Primer any de l’Àgora Terrassa

26 de gener de 2015

Espai Àgora del mNACTEC

Per il.luminar-nos mentre fem camí
Compromís per encendre els 16 punts de llum Àgora Terrassa
Alguna cosa no va bé, ens cal llum per avançar per on corri: energia, ciència i tècnica ètica.
Punts que ens ajudaran a construir condicions de possibilitat, potser no perfectes però sí
millors.

1.

Conjugar i practicar els 4 Verbs des del jo, el tu i el nosaltres:
Parar
Escoltar
Reflexionar
Actuar

2.

Adoptar les 4 Actituds que generen clima i millors condicions de possibilitat
Sinceritat
Humilitat
Coratge
Perseverança

3.

Tenir en compte les 4 Coordenades estratègiques de la brúixola Àgora Terrassa:
Ètica
Compromís amb els Co
(Confiança, Comunicar, Cooperar, Col·lectivament, Comunitat, Comuns)
Experimentar per Redescobrir, Reconstruir, Mantenir i Crear capacitats
més enllà del pervers concepte d’utilitat
Enamorar-nos de la Diversitat, la Discrepància i el Procés

4.

Posar l’enfoc en els 12 punts anteriors actuant en les 4 Dimensions des de les quals
tots i totes hem de respondre en coherència amb el rol i responsabilitat que juguem:
Personal
Professional
Institucional
Cívica

El compromís que
proposem
Àgora Terrassa proposa
a les institucions, entitats,
organitzacions, empreses
i col·lectius de la ciutat,
així com als ciutadans
i ciutadanes a títol
particular que ho desitgin,
que subscriguin aquest
document de COMPROMÍS
amb els valors i eixos del
procés i que «adoptin» un
o diversos projectes i/o en
proposin de nous.

El canvi és un principi científic. La nostra societat canvia, reacciona i s’organitza per
afrontar els reptes. Les preguntes són: Estem fent tot el que cal? Ho podem fer millor? Ho
podem fer junts?
En la societat de la immediatesa voldríem aconseguir resultats ràpids i perfectes, però
potser acabarien sent massa líquids i efímers... Des de l’Àgora Terrassa proposem
empènyer col·lectivament processos mutus que engranin condicions i mirades diferents en
aquestes 4 dimensions. Potser anirem més lents, però i si resulta que els resultats són més
sòlids i permanents?
En el procés Àgora Terrassa de març a juny de 2014 s’han plantejat més de 30 projectes als
quals se n’hi poden sumar d’altres.
N’hi ha que ja s’impulsen i que reflecteixen amb claredat l’ADN dels 4x4 de l’Àgora. Només
ens cal incrementar-ne la consciència col·lectiva i partint d’aquí, ciutadania, polítics i
administració encoratjar-nos a -des de la nostra valuosa complementarietat-, identificar-ne,
impulsar-ne o potenciar-ne molts d’altres que es troben en risc o en fase embrionària i, que
per tant, requereixen de la nostra màxima atenció i cura.
Àgora Terrassa institucionalitza (no burocratitza) un espai de diàleg, neutral i inclusiu des
del qual generar consciència col·lectiva, articular i potenciar les capacitats de la ciutat. Un
espai que vetlli perquè les respostes que es trobin, comptin amb el màxim de suports i
línies d’acció possibles i que s’executin de forma compartida.
La llum de l’Àgora Terrassa no s’obre ni es tanca amb un interruptor. No és una energia
amb llum que ve de fora. És una energia que ha de venir del “nosaltres” més plural
qualitativa i quantitativament. Obliga a contreure compromís i implicar-nos. Si som
50 tindrem la potència de 50, si som 100, llavors 100 i si som 1.000... Però caldrà que
descobrim com d’estimulant és aquesta experiència.
Ens queden per davant molts reptes i obstacles, però, per seguir avançant, primer ens
cal validar personal i col·lectivament la proposta i, alhora, decidir si ens comprometem a
fer-la créixer i consolidar-la. Quan donem aquest pas farem possible que l’Àgora Terrassa
s’incorpori a la nostra realitat com un instrument nou que ens acompanyi en el meu, el
teu... el nostre camí... El donem?

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

Comparteixes la proposta d’Espai Àgora Terrassa?
Si

.............................................................................................................................

No

.............................................................................................................................

Per què? .............................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

Em comprometo amb l’Àgora Terrassa en relació a

................................................................................................
Nom ......................................................................................................................................
Correu electrònic ...............................................................................................................
Entregar als membres de la Comissió Organitzadora de l’Àgora Terrassa

