Fòrum del Talent Solsona i Cardona
Ponència “Créixer en valors, base per una nova economia” de Joan Antoni Melé
Dimecres 1 de Juny de 2016 – Casal Cívic Xavier Jounou de Solsona

Participants
Una seixantena de persones varen participar a la 4 a sessió del Fòrum del
Talent. Destacar que aproximadament la meitat eren de Solsona i l’altra
meitat de Cardona i altres municipis del territori, com per exemple Olius, Sant
Llorenç de Morunys, Clariana de Cardener, Navès, Pinós o Castellar de la
Ribera.
Així mateix també cal destacar l’equilibri que hi va haver entre persones que
venien d’empreses, administracions (tals com els ajuntaments d’Olius,
Cardona i Solsona, el Consell Comarcal del Solsonès o l’Institut Francesc
Ribalta), entitats de diferents àmbits (culturals, socials, de veïns,
d’empresaris, etc.) i veïns/es a títol individual.

Ponència “Créixer en valors, base per una nova economia”
Joan Antoni Melé
Escriptor i formador sobre l’empresa amb valors, imparteix des del
1989 seminaris sobre autoconeixement i transformació personal.
Exsubdirector general de Triodos Bank, referent europeu en banca
ètica, al qual es manté vinculat com a membre del seu consell
assessor. Acumula 40 anys d’experiència en banca, tot i això, ha
deixat la seva faceta de directiu per dedicar-se plenament a la
formació i la divulgació de temes com l’economia conscient, les
empreses sostenibles i l’educació amb valors. És autor, entre d’altres,
del llibre Dinero y conciencia ¿A quién sirve mi dinero? (Plataforma
Editorial, 2009).
La quarta ponència del Fòrum del Talent, celebrada al Casal Cívic Xavier Jounou de Solsona es va centrar en
la importància de l'ètica, la consciència i els valors, com a base per una nova economia.
El tècnic de l'Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona, Manel Martínez, va realitzar
l'obertura de l'acte i va agrair la participació continuada de molts dels assistents en les diverses sessions del
Fòrum realitzades. Així mateix va encoratjar a seguir la rellevant tasca de compartir les seves reflexions i
desitjos relacionats amb les ponències i amb vinculació amb àmbits de la realitat socioeconòmica del
territori.
En aquesta ocasió, Joan Antoni Melé, va iniciar la seva ponència a partir de diverses reflexions sobre la
situació actual del món. En aquest sentit, va parlar sobre el fenomen de l'islamisme radical, on almenys
20.000 joves nascuts a Europa s'han enrolat a l'Estat Islàmic i això ens hauria de fer pensar quin model de
societat estem mostrant als joves perquè arribin a fer això.
D'altra banda, també va fer palès un informe de l'ONG Intermon-Oxfam on es denuncia que actualment l'1%
de la població mundial ja ostenta més recursos econòmics que la resta del 99% de la població del món.
També va fer referència a la greu problemàtica mediambiental al voltant del canvi climàtic, l'extensió de la

corrupció a tots els àmbits (política, banca, empresa, ciutadans, etc.), la problemàtica de les
drogodependències juvenils com evasió de la societat, etc.
En definitiva, i a partir de les seves pròpies paraules, va afirmar que la situació és molt greu i si no ens
mobilitzem la situació continuarà així. Cal que la ciutadania es mobilitzi, amb el suport de tothom qui vulgui,
però sense esperar que la solució vingui des de la politica, el canvi l'hem de fer nosaltres.

Educació
I el canvi ha de començar a l'educació perquè la pregunta és, com estem educant els nens perquè després
la situació sigui aquesta?
L'informe PISA diu que a Espanya anem malament de matemàtiques però el problema d'aquest país és que
anem malament d'ètica i de valors humans.
Als joves els hi diem que han d'adaptar-se a aquest mon (en base a la competivitat, l'individualisme, el
guany econòmic i la lluita per la supervivència), enlloc de canviar-lo (en base a la cooperació entre tots
nosaltres).
Un dels erros de la nostra educació és la simplificació que l'home és un animal. Nosaltres tenim la capacitat
de pensar, estimar i crear. Gràcies el pensament descobrim la veritat i ens podem fer lliures (llibertat),
gràcies a la parla i la comunicació som capaços d'estimar (amor). I la tercera facultat és que nosaltres som
capaços de crear (creativitat).
Educar és conduir a fora allò que tens a dins, educar és ajudar als joves a treure tot el seu potencial i a ser
ell mateix. Donar coneixements és una part de l'educació. Educar és ajudar al nen/a perquè quan sigui
gran pugui ser lliure (que no li condicioni les pors, cobdicía, etc), capaç d'estimar als altres (no egoista) i
capaç d'aportar solucions creatives al mon (creativitat social que solucioni els problemes del món). I per fer
això cal educar molt més en humanitats.
En definitiva hem d'educar per a la llibertat, l'amor i la creativitat.

Consum responsable
Per altra banda, hem globalitzat l'economia (per si no és dolent, sempre i quan tingui sentit), però no hem
globalitzat la consciència. No hauríem de tenir relacions comercials amb països on no hi ha drets humans
però nosaltres ho continuem comprant perquè és barat. No ens podem guiar pel preu, ens hem de guiar pel
valor de les coses.
Per una banda comprem un munt de coses prescindibles i inútils però després comprem roba o menjar a
preus ridículs fabricats a l'altre punta de món en condicions infrahumanes i d'explotació i/o en base a la
destrucció del medi ambient. I nosaltres en som responsables perquè els hi comprem els seus productes.

Banca Ètica
Els mercats financers ens manen però tenen el poder perquè nosaltres hem renunciat a exercir la nostra
consciència, de fet els diners que gestionen són els nostres i ens hauríem de preguntar que fan amb els
nostres diners? Per exemple cal tenir molt present les estafes de les preferents, els paradisos fiscals,
l'inversió en armament, l'especulació amb els preus dels aliments i moltes altres. Davant de tot això, la
Banca Ètica és un model de banca totalment transparent i amb un seguit de criteris a l'hora
d'invertir.

Una economia humana
Estem fent una economia no humana, als joves els hi diem que una empresa es crea per guanyar diners
enlloc de donar un servei a la societat. L'objectiu no és guanyar diners, sinó que és fer coses útils. I si
comencem a cooperar enlloc de competir?
Cal recolzar un altre model econòmic, una economia conscient, humana, sostenible, que no es guiï pel preu
sinó pels valors humans, respectuosa amb les persones i el medi ambient.
Les coses estan malament però ens toca canviar-les a nosaltres a partir de recolzar una agricultura local i
ecològica (sense transgènics), a partir d'un consum responsable i de proximitat, creant xarxes de relacions
locals, fomentant el comerç just, la banca ètica, una educació cooperativa no competitiva, etc. Tot plegat són
propostes per un canvi personal.

A continuació va tenir lloc el torn obert de preguntes que va generar un ric debat entre el públic, on es va
aprofundir en diferents qüestions desenvolupades al llarg de la ponència. Així mateix, també afloraren altres
aspectes relacionats, dels quals convé destacar, per exemple, les reflexions sobre els models empresarials
per una economia més humana, els quals, al marge del fet cooperatiu, també s'identificaren sistemes en
empreses mercantils com l'Economia del Bé Comú o les empreses B (B corp.) on es situa l'èsser humà al
centre de l'empresa per avançar cap a una sostenibilitat ambiental i humana, i on es replantegen la relació
amb els treballadors, proveïdors, limitació de salaris, etc.
Finalment, va tancar la ponència en Manel Martínez i a continuació tots els participants varem poder gaudir
d’un petit tast de producte local amb compromís del nostre territori, compost per pa i embotits de
Solsona, melmelades de Riu Verd, Oli Mig Jorn, Vi Piteus i Vi blanc un Pam de Terra.

Recull de reflexions i desitjos dels participants
Valors
Reflexions



No sabem compartir i no ens involucrem a canviar les coses per mandra. Pensem que les petites
aportacions no són importants.



El poder de canviar el món està en cadascú de nosaltres.

Desitjos


Aprendre a ensenyar:






En llibertat
L’amor
La creativitat

Que la gent busqui com fer-se de la banca ètica
demà mateix, al matí.



Que tinguem la valentia d’oferir als nostres fills
una educació encarada a fer millors persones, on
el cor sigui tant present com el cap.



Els valors humans i la transparència a tots els
nivells.



Per un futur millor, la cobdícia no ha d’existir.



Educar les persones per ser un mateix.

Territori
Reflexions


La nostra societat està al límit de supervivència.



Per un país de debò, podemos.



Els valors (i el canvi de valors) és essencial com a motor de canvi. Però fer recaure el pes de la
transformació de la societat sense subratllar formules organitzatives, econòmiques, jurídiques que
fomenten i acullen el canvi, és despreciar-les i quedar-se a un nivell superficial de la crítica i
proposició d’alternatives reals. Visca el cooperativisme! (en la banca també).

Desitjos


Que siguem capaços des d’un plantejament local, canviar el món en la part que ens toca.



Recuperar les Caixes d’Estalvis amb valors ètics i control social i territorial.



Que models com el de l’escola de primària del Vinyet també existeixi a secundària.



Que el nostre territori siguem capaços de sacsejar consciències i ens permeti créixer en valors per
fer un món més just i sostenible.

E l Fòrum del Talent Solsona i Cardona és un projecte impulsat per l’Agència de Desenvolupament
Local de Solsona i Cardona amb el suport tècnic de l’Arada, Creativitat Social SCCL.

