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La transparència és la base i fonament de qualsevol bon govern i, sens dubte, la primera premissa per evitar/
combatre les *corruptelas en les organitzacions, independentment de l’entitat i nombre de persones que ho 
conformin. I d’aquesta premissa és molt conscient FÒRUM ESPANYA, sabedor que la corrupció quan s’im-
pregna en els sistemes afebleix, quan no anul·la els valors socials que pretén defensar.

FÒRUM ESPANYA, com a societat civil sense ànim de lucre, que entre les seves finalitats està el fomentar 
valors de solidaritat i que pretén promoure accions per aconseguir unes majors cotes de transparència
en la vida pública, fet i fet, de crear una consciència que els béns públics són de tots i no de les persones que 
ho gestionen, assumeix aquest principi i ho vol fer valer com a ensenya d’un bon govern en els compromisos 
que adquireix amb els seus socis. En definitiva, FÒRUM ESPANYA, amb aquestes iniciatives, pretén recupe-
rar la confiança pèrdua pels ciutadans en les institucions i els seus representants.

No obstant això, els sistemes de transparència han d’estar *conexionados a les seves finalitats, la qual cosa 
significa que han de ser adequats a les normes de regulació de la seva actuació, sistemes de registre de da-
des i, principalment, de control financer dels seus ingressos, inclòs el que porta a un ús eficaç dels seus
recursos.

Des d’aquest referent, el Manifest de Transparència de FÒRUM ESPANYA, s’assenta en 2 plànols *confluyen-
tes (control de la informació i control financer) sobre tres propostes concretes:

• Estricte compliment de les normes legals de protecció de dades, respecte de tota la informació  
recaptada.

• Professionalitat i independència en la selecció de la informació facilitada a través de les xarxes 
socials.

• Garantia d’un control de les seves finances, mitjançant la incorporació de controls interns i exter-
ns a la seva pròpia organització.

Per tant, sabedors dels valors que defensem, entre els quals estan la lluita per una major *trasparencia de 
les institucions polítiques, Fòrum Espanya, com a moviment obert a tots els ciutadans que comparteixen els 
seus desafiaments de solidaritat, inspirador del progrés social, precisa establir un sistema de transparència 
en la *llevanza de comptabilitat, que compti amb l’aprovació de tots els seus socis, benefactors i, en general, 
de tots els seus simpatitzants i col·laboradors.

La promoció d’accions i activitats desplegades per FÒRUM ESPANYA són finançades pel mecenatge
i aportacions desinteressades dels seus socis, les donacions de particulars i, en la mesura de la seva implan-
tació, per un sistema obert de col·laboració econòmica de tots els seus afins i simpatitzants.

En aquest objectiu indeclinable, a més de la publicació en aquesta pàgina dels seus estats financers, s’esta-
bleix un sistema de doble intervenció dels seus comptes, una prèvia interna, mitjançant el nomenament
anual d’un interventor entre les persones que formen part de l’Assemblea general i, una altra complemen-
tària, per sorteig, entre els socis partícips amb igual finalitat, els qui “in situ” podran acarar tots els registres i 
justificants que la suporten.


