
de la solidaridad y del progreso
FORO ESPAÑA

Es compleixen el present any quatre dècades des de la signatura de la Constitució amb la qual 
Espanya va abordar amb compromís i il·lusió la construcció d’una veritable democràcia que ens ha 
ofert el període de major desenvolupament polític, cívic, econòmic i social de la nostra història.

Constatant que en aquest moment la societat espanyola s’enfronta a nous reptes fonamentals
per a la seva convivència i el seu futur entenem que el nostre país reclama de la societat civil una 
reactivació de l’energia que ens va impulsar llavors per propiciar un marc intel·lectual, afectiu i sim-
bòlic de convivència que renovi la il·lusió de tota la ciutadania per participar en un gran projecte
de nació compartit.

Creiem que en aquest projecte la societat civil ha de desentelar un paper fonamental i propi i assu-
mim com a tasca pròpia la recuperació i promoció permanent de l’enteniment, l’afecte i la col·la-
boració entre tots els ciutadans de tota Espanya, fent de la diversitat dels seus pobles i persones el 
principal actiu d’un projecte comú.

Per tot això, proposem crear el Fòrum Espanya de la Solidaritat i el Progrés, que sorgeix com una 
iniciativa de la Societat Civil, per recuperar i defensar la concòrdia entre totes les Comunitats 
espanyoles, i avui especialment entre Catalunya i la resta d’Espanya, així com expressar el suport i 
solidaritat cap a l’organització Societat Civil Catalana i altres sorgides també del compromís per la 
unitat i l’enteniment del país. Es pretén així la creació d’un eix cultural vertebrador, dinàmic i creatiu 
que modernitzi l’Espanya dels propers anys.
 

Els seus objectius fundacionals són:
 
A- Preservar, difondre, i promoure eficaçment el mutu coneixement i el desenvolupament i enfor-
timent de vincles culturals, simbòlics i afectius entre Catalunya i les altres Comunitats Autònomes, 
de manera que els valors essencials, defensats en la Constitució i implantats en la societat impreg-
nin el desenvolupament de l’educació i de la cultura de tots els ciutadans espanyols.

B- Desenvolupar el principi de la Solidaritat en tots els aspectes que defineixen l’Estat del Benestar:
les pensions, l’atur, les ajudes a les situacions de desigualtat, la lluita contra la violència de gènere, i 
l’atenció especial de la incorporació dels “millennials” a la vida econòmica i laboral.

C- Recolzar el principi de Solidaritat en totes les qüestions decisives de la gestió de les administra-
cions públiques, de manera que els agents polítics puguin abordar en un clima de major serenitat 
i diàleg la important tasca que exigeix tornar a recuperar un llenguatge comú entre els espanyols 
canalitzant la seva diversitat i recolzant les iniciatives encaminades per la Concòrdia Nacional,
sobre un gran projecte integrador d’una Espanya comuna capaç d’enfortir la nostra pacífica convi-
vència i respondre a la gran demanda de conceso que batega en la Societat Espanyola.

La seva activitat es desenvoluparà tant mitjançant la promoció d’accions pròpies com mitjançant el
suport d’accions d’altres agents socials que desenvolupin el seu objectiu fundacional, especialment
en el terreny de la comunicació, la cultura, l’educació i el pensament.

MANIFEST
FÒRUM ESPANYA DE LA SOLIDARITAT I EL PROGRÉS



Aquesta obstinació forma part de l’esforç per avançar en la construcció d’una Europa Unida en la 
qual cada vegada hi hagi menys fronteres polítiques, culturals o econòmiques i en la qual cada ciu-
tadà pugui aconseguir les majors cotes de llibertat, igualtat i prosperitat.

Es proposa també promoure els valors morals i culturals que configuren l’ésser d’Espanya i trans-
metre’ls a les noves generacions perquè puguin aconseguir, en el context d’una societat en canvi,
el major nivell de democràcia, progrés i justícia social del nostre país.

El Fòrum sorgeix de la iniciativa i inquietud de ciutadans particulars i institucions de la Societat
Civil sense relació alguna amb partits polítics, ideologies o interessos privats corporatius.

Des d’aquestes perspectives advoquem per:

- Fer una crida als ciutadans de tota Espanya perquè es mobilitzin activament per la nostra convi-
vència i la nostra solidaritat i promoure accions que posin en relleu el que ens uneix enfront del que 
ens separa.

- Recolzar polítiques públiques que fomentin el mutu coneixement i la compressió entre les diver-
ses comunitats i realitats socials d’Espanya i que permetin afrontar sense enfrontament les rees-
tructuració de les competències de les CCAA.

- Impulsar estudis rigorosos que avalin la reforma del finançament autonòmic sota els principis
d’autonomia coordinació i solidaritat.

- Desenvolupar una intensa i eficaç campanya de comunicació per transmetre amb màxima veraci-
tat l’actual realitat econòmica i social d’Espanya així com la nostra història comuna i enfortir així el
projecte comú sorgit des de la Constitució del 78.

- Fomentar l’afecte, el respecte i la confiança mútua en la vida social espanyola combatent la dis-
còrdia i el desacord que distorsionen la nostra històrica i la nostra capacitat per prendre les millors 
decisions.

- Recuperar fermament la seguretat jurídica de l’Estat en tota Espanya i en la Unió Europea, frenant
la sagnia econòmica i la fractura social generades pel procés separatista i impulsant la tornada a la 
normalitat econòmica i empresarial com a eix fonamental del progrés.

- Transmetre a tota la societat espanyola i a la classe política que estem davant un canvi profund,
no només en la nova era de la tecnologia, sinó també en el mapa polític d’Espanya i d’Europa. Per
tot això hem d’enfortir la nostra integració a Europa i la nostra col·laboració amb la societat civil 
europea en el context internacional.
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