Comença el diàleg
1a sessió 31 de març de 2014
El camí: dels interrogants i les reflexions sobre el “com” a les idees de projectes per avançar com a ciutat
El viatge per plantejar-nos nous propòsits, lògiques i lideratges que ens ajudin a convertir les possibilitats en oportunitats comença ja amb la primera sessió. Les trobades presencials permeten que la gent pugui parlar, opinar
i compartir però també escriure i deixar constància del que es pensa o es proposa a través de notes adhesives. Les frases o escrits d’altres persones poden inspirar-te i es poden agrupar per seguir avançant! De manera
compartida i en tres sessions el procés Àgora busca omplir un quadre com aquest.

Un punt de partida

Preguntes fonamentals

Idees i reflexions per avançar

Possibles projectes de ciutat
i lideratges compartits

Elements de reflexió

Eix

Creixement Col.lectiu, Ètica i Valors
Governança, Comunicació i Participació

Cohesió Econòmica, Social i Cultural
Qualitat de Vida Urbana

Innovació Social i Coneixement
Estil Terrassa

Un punt de partida

Preguntes fonamentals

Idees i reflexions per avançar

• Quin és el punt de partida des del que iniciem el
diàleg?

• Quines preguntes clau em poden ajudar a cercar

• Què és el que suma?...Què és el que resta o frena?
• Quines assumpcions o suposicions tenim com a

• Quins punts de vista hi podria haver en relació a
aquest eix?
Tot viatge té un inici i cal triar el rumb abans d’agafar
una direcció en concret. En cada eix, un o dos
membres de la Comissió Dinamitzadora donaran a
conèixer les reﬂexions del grup i acompanyaran a
la ciutadania, i a les entitats i organitzacions que ho
desitgin, en el trajecte.

Elements de reflexió
• Quins són els llibres, articles, vídeos o autors que
t’inspiren a millorar i a avançar i que creus que poden
ser útils per fer-ho com a ciutat?
Sempre hi haurà alguna cosa a aprendre si volem
que la ciutat s’enfronti als nous reptes. Som allò
que estem disposats a aprendre i per això ens calen
recursos per compartir i créixer: vídeos, llibres, articles
o pàgines web... provoquen o inciten al participant a
saber més i a voler involucrar-se. Tots i totes podem
proposar nous documents o audiovisuals sobre els que
reﬂexionar i debatre per encetar possibles projectes.
Els trobareu a www.agoraterrassa.cat.

noves motivacions i generar co-responsabilitat entre la
ciutadania?
Des de la conﬁança, creativitat i il·lusió pel futur, es
poden formular les preguntes que ajudaran a la ciutat
a avançar i situaran el debat i la dinàmica de l’Àgora
Terrassa. No es tracta de reproduir un torn clàssic de
precs i preguntes, ni tampoc d’iniciar un interrogatori;
es tracta d’un acte de sinceritat i de voluntat de canvi
del jo al nosaltres.
Les respostes a les preguntes que es fan a la ciutat
generaran maneres col·lectives de millora. Moltes de
les preguntes Àgora van formular-se en l’acte de la
sessió inicial, però en poden sorgir de noves a mida
que el procés avanci.

ciutat que ens impedeixen avançar en l’estratègia
urbana de futur?

• Volem ser part del problema?... o de la solució?
• Ens salvarem si.... no canviarem si...
La ciutat en la que vivim és resultat del que som. Poc
a poc, cal entreveure la necessitat de canviar certes
concepcions i millorar en les relacions de ciutat. Per
aquesta raó, hem d’identiﬁcar quines han de ser les
diferències entre el present que volem deixar enrere i
el futur cap a on volem anar, per exemple identiﬁcant
les bones pràctiques i les que cal evitar.

Possibles projectes de ciutat
i lideratges compartits
• En quins projectes de ciutat, com a ciutadà, em puc
integrar com a element actiu i diferenciador?

• Quins projectes de ciutat podrien fer participar a
persones habituades a fer-ho i persones que no?
• Quins lideratges compartits hem de generar per
tal que projectes nous, o d’altres existents puguin
regenerar-se i prosperar?
• Quins projectes de ciutat promouen principis ètics i
valors que han d’ajudar a la ciutat a prosperar?

• Quins projectes situen el bé comú de la ciutat per
sobre del bé públic i també els interessos particulars o
sectorials?
• Quins projectes de ciutat tindrien com a principals
eines la participació, comunicació i innovació social i
ciutadana?
Els procés Àgora tindrà com a primer producte ﬁnal
un llistat de projectes sobre els que la ciutat podria
avançar. El més important, més enllà de la possible
consecució del projecte, és teixir una xarxa que
permeti intensiﬁcar i enfortir els lligams i relacions
de ciutat, entre persones, entitats, organitzacions i
empreses. Es tracta d’assolir un aprenentatge per
poder gestionar millor aquest canvi d’època que estem
vivint.
Segur que tens moltes idees de projectes que la ciutat
pot portar a terme. No només la idea és important, sinó
que “el com” pot: generar lideratges compartits, reunir
recursos, superar els entrebancs i assolir petites ﬁtes
que ajudin a avançar en el repte marcat. Per últim, és
doncs, important que ens diguis qui ets quan donis la
teva idea a Àgora per poder acompanyar i donar forma
al projecte!

Continuarà...
Aquesta sessió només és el principi. Aquí tens el
calendari de les segones i terceres sessions del Procés
per Eixos. Seran en dilluns, en horari de tarda i en
diferents centres cívics i equipaments de la ciutat.
28 d’abril i 26 de maig
Creixement Col·lectiu, Ètica i Valors i Qualitat de Vida
Urbana
5 de maig i 2 de juny
Cohesió Econòmica, Social i Cultural i Innovació Social
12 de maig i 9 de juny
Estil Terrassa i Governança, Comunicació i Participació
Avancem en el camí per descobrir el “com” afrontar
els reptes de ciutat
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