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Recull de reflexions i desitjos dels participants
Valors
Reflexions




Siguem selectius en les nostres batalles. A vegades és millor tenir pau que tenir raó.
Les persones que regalen flors sempre tenen les mans perfumades.
La mediació és una eina important per solucionar conflictes però la nostra societat està mancada
d'educació i cultura i aquí cal incidir-hi urgentment.

Desitjos


















Que realment ens “obrim” per tenir una millor convivència.
Un territori que sapigui valorar els diferents punts de vista.
Que la gent del territori donem exemple de la gent que no s'apunta a la guerra.
Que siguem capaços de fer sortir els conflictes, sense personalitzar-los, així els podem objectivar.
Que la gent sigui capaç de posar a la pràctica la teoria que ens ha explicat.
Que tothom sigui responsable dels seus residus.
Desitgem que la tendresa i l'afecte per les persones estigui present.
Que es consolidi la col·laboració entre les dues ciutats i el territori. Cooperar no es pot confondre
amb repartir.
Que n'aprenguéssim tots plegats a defensar el que volem, sense ofendre els altres.
Que la mediació veïnal esdevingui la solució de molts conflictes.
Que visquem amb pau i harmonia.
Que demà siguem millors que avui.
Que es creïn llocs de treball.
Desitjo quer siguem capaços de pensar en clau humana i fem servir les pedres per fer ponts i no
torres de defensa.
Desitjo que tinguem una taxa baixa de necessitat de mediació, així com la tenim d'ocupació.
Ser capaços de trobar solucions constructives.
Que tots els desitjos es facin realitat!

Territori
Reflexions



Sempre es pot parlar de tot si som capaços de veure que hi han moltes realitats diferents. Intentem
compartir-les.
És molt engrescador que persones de diferents comarques abans rivals, ens trobem per fer coses
conjuntes.

Desitjos










Que puguem unir esforços entre totes les diferents formacions polítiques però amb un objectiu comú
que sigui un futur millor per tot els ciutadans i no pels interessos partidistes.
Desitjo que es manifestin tots els conflictes latents i invisibles del territori per poder-los mediar.
Treballar conjuntament entre territoris i sumar esforços!
Un territori amb voluntat de cooperació.
Que desapareguin prejudicis, hi hagi diàleg i puguem treballar plegats.
Un territori que no s'oblidi de ningú.
Que la mediació arribi als conflictes socials de la comarca.
Que es continuïn fent xerrades i iniciatives com aquesta i que cada vegada hi participi més gent.
Que quan es parla de desenvolupament del territori es tingui en compte la gent.
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