Fòrum del Talent Solsona i Cardona
Ponència “Propostes envers un nou model econòmic” d’Arcadi Oliveres
Dimecres 30 de Març de 2016 – Centre Cívic/ Casal de Joves de Cardona

Recull de reflexions i desitjos dels participants
Valors
Reflexions






Menys competir i més compartir.
Recuperar els antics valors del treball: el sacrifici, l'esforç, la cooperació, l'entrega, la
responsabilitat,...
Primer ser millors persones.
Abans de res, no podríem fer una mica d’autocrítica? En quin grau som culpables? Què i com podem
millorar?
Crear a l'Ajuntament un comitè ètic de seguiment de projectes i inversions amb representants dels
diversos partits polítics i de les entitats socials.

Desitjos



Jo somio que passem de les paraules a l'atreviment de portar ni que sigui una sola cosa de les que
ha parlat l'Arcadi a la pràctica a la nostra vila.
Aquest canvi de paradigma ha de ser possible. M'anima veure aquests joves que treballen pel canvi.
Continuem la tasca!

Economia
Reflexions






Rescatem persones i fem passar gana als bancs.
Quins camins podem trobar per desfer-nos de l’especulació de bancs, polítics i grans empreses?
Que les zones rurals no es vagin abandonant.
A part dels bancs, cal també parlar de les elèctriques. També hi ha molt que dir.
El treball s’ha desvinculat del seu valor social.

Desitjos







El meu desig és que es creï una cooperativa per evitar l’abandonament de masies.
Una nova economia amb pensions més dignes.
M’agradaria poder confiar amb la gent, que l’honradesa fos el lema principal per la nostra societat!
Jo somio que algun dia qui governi l’economia mundial no siguin els bancs sinó els ciutadans.
Justícia econòmica.
Així és com sempre hauríem desitjat veure’ns tots, cooperem tots els pobles junts, el nostre desig és
continuar i arribar a un bon final.

Territori
Reflexions







Podríem començar una petita revolució des
d'aquí per estendre-la al món. Per l’eradicació
dels exèrcits i les armes... i així començar a ser
essers civilitzats?
Crec fermament en la possibilitat real de crear
una cooperativa agro-forestal al territori.
Que la gent no tingui enveges i hi hagi més
solidaritat entre persones.
El Cardener continua amb força.
Cooperació, no competició. Necessitats de les
persones. Energia neta, alimentació propera i
de qualitat.

Desitjos










L’Ajuntament de Cardona hauria d’organitzar el
Consell de la Gent Gran i poder organitzar
solucions a través de voluntariat, o altres
alternatives, i conèixer tots els problemes
existents.
Que vingui l’Arcadi cada any.
Que Solsona i Cardona continuïn amb aquesta
relació que mai hauria d’haver canviat, pel camí
del cooperativisme.
El meu desig és que tot aquest treball que
esteu fent es converteixi en realitats recolzades
per les institucions governamentals.
Que el món estigui més ben repartit.
Que a la nostra comarca el jovent sigui capaç
de portar a terme els valors que porten cap a
un món més just.
Que el pacte de territori Solsona – Cardona
sigui l’inici d’un projecte de cooperació que
perduri durant molt de temps.
Repartiment del treball. Justícia social.
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