
Col·laboren:

!

Per saber-ne més…

www.agoraterrassa.cat

Per contactar…

Correu:
agoraterrassa@terrassa.cat

Facebook de la Comissió Dinamitzadora:
www.facebook.com/agoraterrassa

Twitter: 
www.twitter.com/agoratrs

Què és Àgora Terrassa?
L’Àgora Terrassa és un espai ciutadà d’aprenentatge i diàleg, neutral i no partidista, obert a tothom 
qui desitgi participar-hi.

Des d’Àgora Terrassa es poden promocionar amb tota llibertat tota mena d’idees i propostes, així 
com articular les temàtiques i projectes de ciutat per implicar la ciutadania en aquelles qüestions 
més estratègiques o en temes d’actualitat i d’interès social.

Aquest procés participatiu, amb un format innovador i plural, va néixer a principis de l’any 2013. Ha 
anat avançant en diversos fronts al llarg de dos anys i arriba ara el moment de presentar una visió 
global, un conjunt de refl exions i aprenentatges i una sèrie de compromisos per al futur.

Àgora Terrassa ha estat impulsada per l’Ajuntament de Terrassa, a partir d’un acord unànim de tots 
els grups polítics municipals. L’Ajuntament no ha exercit cap mena de tutel·la, control o supervisió 
dels debats i activitats, tot i que sí ha proporcionat el suport logístic i tècnic necessari per a facilitar 
els treballs.

A Àgora Terrassa han participat fi ns ara, com a nucli impulsor o «Comissió Dinamitzadora», un 
conjunt de persones de característiques, professions, trajectòries i idees molt diverses i plurals. 

En les 18 sessions de diàleg entre març i juny de 2014  hi han participat més de 180 persones, en 
l’enquesta gairebé 3.000 persones, a més dels correus electrònics, de les entrevistes personals…

La Fórmula Àgora: aprenentatges
Àgora Terrassa ha evolucionat, des dels plantejaments teòrics inicials basats en unes 200 
«preguntes» sobre qüestions estratègiques de ciutat o d’interès social, cap a defi nir un mètode propi 
per a generar idees, refl exions, diàlegs i vincles entre diferents persones o visions. En realitat, la 
fórmula Àgora Terrassa ha apostat més pel «com» que pel «què».

En el transcurs de l’Àgora hem avançat en:

▪ El consens polític s’ha treballat per no caure en partidismes ni en cap mena de tutel·la institucional.
▪ S’ha donat valor al sentit comú i la globalitat més enllà dels coneixements més experts i 
professionals o sectorials. 
▪ La consciència que els “grups d’uns quants” poden arribar a generar experiències molt positives 
per al conjunt de la ciutat (tothom).
▪ En la comunicació i la implicació Àgora, el “boca-orella” i el compartir l’experiència de ciutat 
continua sent molt important. 

També s’han identifi cat una sèrie d’obstacles:

▪ Estem atrapats en lògiques sectorials i territorials. Ens costa treballar des de l’heterogeneïtat, 
parlem llenguatges diferents i tenim visions diverses que difi culten l’entesa i la visió global 
i comuna. En la majoria dels casos, a més a més, també hi ha predomini del pragmatisme i 
resultadisme immediat dels nostres esforços. En aquest context, sovint ens desmoralitzem i això fa 
que ens costi treballar en clau de procés. 
▪ Falta d’empatia entre els col·lectius de persones que poden estar interessats/des a abordar un 
determinat problema, fet o acció. 
▪ La participació de l’administració local en un projecte pot implicar l’impuls del mateix, però també 
pot suposar una frenada administrativa. 
▪ La transparència és necessària, però es requereix corresponsabilitat també. 
▪ És més fàcil anar “en contra” que “a favor”. Crear-se enemics és un recurs a curt termini, però no 
ens ajuda a construir “col·lectivament”.
▪ La il·lusió crea implicació, però la frustració de les expectatives l’esmorteeix ràpidament.

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

El recorregut: primer any de camí de 
l’Àgora Terrassa

Els camins de la Comissió 
Dinamitzadora, la Comissió d’Impuls i 
el de la ciutadania 

Experiències des de les oportunitats i 
potencialitats de l’Espai Àgora en els 
projectes de ciutat

Proposta d’Espai Àgora

26 de gener de 2015 a les 19h
a l’Espai Àgora del mNACTEC



Els eixos Àgora Terrassa i possibles projectes de ciutat
En aquest procés, s’han defi nit una sèrie de grans eixos amb més de 30 possibles projectes de ciutat. La relació de projectes/propostes és una selecció de les més destacades. No es tracta d’una llista tancada: 
ens plantegem que es continuïn aportant altres projectes que es construeixin sobre el compromís, la implicació i la consciència col·lectiva per a trobar en últim terme els agents que els desenvolupin. 

Els elements estratègics:
línies de treball amb valors per al futur
El procés de treball, diàleg i debat realitzat al si de l’Àgora Terrassa ha portat a defi nir una sèrie 
d’elements estratègics que defi neixen les grans línies d’actuació per al futur :

1. Ètica, valors i bé comú. Reforçar la cultura del diàleg. Enfortir els valors ètics col·lectius 
entenent la diversitat i pluralitat de la ciutat. Passar de la cultura del «tenir» a la del «ser».

2. Potenciant el «co». Cooperació, compartir, coordinar, coimpulsar, comunicació, confi ança, 
consciència, compromís en experiències comunes… Construir complicitats, xarxes, noves 
dinàmiques…

3. Experimentació com a factor de millora. Imaginar, provar, diagramar, posar en marxa, 
avaluar, corregir, tornar a engegar… No tenir por del fracàs i aprendre’n per corregir errors.

4. L’Àgora Terrassa està oberta a tothom. Qualsevol persona, institució, entitat, associació, 
empresa o col·lectiu té les portes obertes. El futur d’Àgora Terrassa s’ha de construir amb tothom 
qui s’hi vulgui sumar i comprometre.

Àgora Terrassa:
una «app social»
A partir d’ara, doncs, Àgora Terrassa es posiciona 
i busca el desenvolupament d’aplicacions socials 
facilitant:
▪ Un mètode efi caç, innovador i participatiu
▪ Un suport logístic i tècnic
▪ Un «know-how» 
▪ Una agenda de contactes i xarxes ciutadanes

Àgora Terrassa transformarà i adaptarà la seva 
estructura i el seu funcionament per orientar-se a:
▪ La recerca i la selecció -transparent i lliure- 
d’idees i projectes coherents amb els eixos 
principals
▪ Donar suport a les actuacions en marxa
▪ Fer un seguiment de la seva execució
▪ La difusió i comunicació dels diversos projectes
▪ El foment del diàleg i el debat ciutadà

El futur d’Àgora Terrassa: de les idees als projectes
A partir d’aquest balanç de gairebé dos anys de treballs i refl exions, sense fer massa soroll, però amb molta 
profunditat i creativitat, arriba el moment de proposar a persones, col·lectius, entitats i organitzacions que 
impulsin projectes o «prototips», que teixeixin aliances el més àmplies i efi caces possibles, que es fi xin 
objectius i desenvolupin iniciatives i projectes ciutadans coherents amb l’esperit de l’Àgora Terrassa i al seu 
voltant.

Aquesta il·lustració mostra gràfi cament l’evolució dels «projectes Àgora Terrassa» a partir de la primavera de 
2015:

Quan allò intangible és l’arrel d’allò tangible

Idees de possibles projectes de ciutat i lideratges compartits:

▪ Realitzar una auditoria ètica entorn dels sectors claus de la nostra societat (polític, 
econòmic, periodístic, cultural, relacional…) com a brúixola per millorar-ne la coherència 
amb els valors del bé comú. 
▪ Valoració i adhesió a la promoció de l’economia del bé comú.
▪ Creació col.lectiva d’un codi ètic de ciutat (que podria estar basat en la Carta Europea 
de Salvaguarda dels Drets de la Ciutat aprovada per Terrassa) que promogués la creació 
d’espais i comissions compartides que vetllessin per la seva difusió i pedagogia.
▪ Organitzar un debat deliberatiu sobre la banca tradicional i l’ètica. 
▪ Promoure la formació ètica, sigui amb una fórmula “Speaker’s Corner” o en xerrades 
en entitats que ja treballen en temes empresarials i de responsabilitat. 
▪ Identifi car col·lectiva i públicament els confl ictes ètics que existeixen a la ciutat i 
promoure’n el debat i les recomanacions per afrontar-los. 
▪ Identifi car les bones pràctiques que serveixen d’exemple.

Creixement Col.lectiu, Ètica i Valors
1

La ciutadania, nova protagonista activa 

Idees de possibles projectes de ciutat i lideratges compartits:

▪ Desenvolupar una fórmula o plataforma en la qual ciutadans disposats a opinar aportin 
coneixement sobre la ciutat i les seves possibilitats.

Governança, Comunicació i Participació
4

Potenciem i enfortim el “nosaltres”

Idees de possibles projectes de ciutat i lideratges compartits:

▪ Modifi cació dels criteris de compra i licitació de l’Administració 
perquè fomentin l’economia local i responsable socialment alhora que 
col·laborativa entre diverses entitats.
 

▪ La modifi cació dels criteris de licitació de l’Administració per tal que 
fomentin l’economia local i responsable.
▪ Defensar projectes que permetin repensar i replantejar els circuits 
de les ajudes socials, contribuint a l’efi ciència del sistema al mateix 
temps que es valora la persona i la seva contribució al si de la 
societat.
▪ Desenvolupament de projectes per a l’aprofi tament econòmic 
de l’espai periurbà de la ciutat. La idea es basa en l’experiència 
desenvolupada als horts comunitaris com a projecte de generació 
d’oportunitats per a aquells col·lectius de difícil reinserció en el 
mercat de treball.
 

▪ Promoure la Moneda Social a la ciutat, com a mitjà d’intercanvi i 
promoció de l’economia local i les relacions entre el veïnat. 
▪ Crear una borsa de microcrèdits UE per a petits negocis.
▪ Formació dual de l’àmbit públic i privat.
▪ Aprofi tament dels recursos humans i especialment els de difícil 
col·locació al mercat laboral, facilitant i assessorant iniciatives de 
cooperativisme.
▪ Establir nous models de relació entre el teixit industrial i comercial 
de la ciutat i les universitats.

Cohesió Econòmica, Social i Cultural
2

Fundem noves realitats, aprofitem la incertesa

Idees de possibles projectes de ciutat i lideratges 
compartits:

▪ SOS Project, per fi nançar petits projectes 
d’urgència.
▪ Saber que serveix (learning by doing) i la 
construcció de capacitats compartides.
▪ Accelerador d’idees o plaça de les idees, 
projectes d’estudis o empreses i col·lectius que les 
explotin.
▪ Festa dels projectes “Made in Terrassa” per tal 
de reconèixer i potenciar millor els que aporten 
genialitat, talent i coneixement, especialment entre 
els joves.
▪ Horts per contribuir a millorar la cadena 
alimentària local, potser emmarcats en un projecte 
ampli de ciutat com l’Anella Verda. 
▪ Promoure la transversalitat entre entitats respecte 
a la contractació pública i l’impuls de projectes. 
Valorar positivament la cooperació entre entitats 
pel que fa a l’adjudicació de subvencions a 
projectes de ciutat.

Innovació Social i Coneixement
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Més enllà de l’espai públic:
són somnis d’espai comú

Idees de possibles projectes de ciutat i lideratges 
compartits:

▪ Jerarquització de carrers en format xarxa.
▪ Fer seguiment de la mobilitat i fer-la més 
participativa.
▪ Sistema de dades en temps real del funcionament 
de la ciutat actual. Per registrar, comptabilitzar i 
estudiar els hàbits i aconseguir més efi ciència.
▪ Plataforma per dignifi car les rieres.

Qualitat de Vida Urbana
5

Denominador comú Terrassa

Idees de possibles projectes de ciutat i lideratges compartits:

▪ Defi nició dels trets distintius del caràcter dels terrassencs 
i terrassenques com a base de les polítiques de branding de 
ciutat. Valors propis i valors distintius. 
▪ “Greeters”, projecte pilot que podria engrescar a alguns 
ciutadans de Terrassa a fer de guies turístics a persones 
que vénen de fora, ja siguin amics, familiars o desconeguts, 
tot gaudint d’una experiència en relacions personals i 
d’aprenentatge de la seva pròpia ciutat.  
▪ Terrassa, ciutat de l’esport en un entorn natural i saludable.

Estil Terrassa
6

El compromís que 
proposem

Àgora Terrassa proposarà 
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 un document 
de COMPROMÍS amb els 
valors i eixos del procés i 
que «adoptin» un o diversos 
projectes i/o en proposin de 
nous.

Generació de noves experiències 
de ciutat, prototips i projectes 
compartits 

Entitats i 
organitzacions

Empreses

Ajuntament

Representants
polítics

Diàleg 
neutral
inclusiu

Persones

Definició de la idea
o projecte de ciutat

Persones promotores a 
nivell individual o col.lectiu 

Espai



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 0
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Helvetica
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (FOGRA27)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ESP ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        14.173230
        14.173230
        14.173230
        14.173230
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (Coated FOGRA27 \(ISO 12647-2:2004\))
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [1204.662 856.019]
>> setpagedevice


