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

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.
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