Declaració del Fòrum Social Metropolità
Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva
Les entitats, organitzacions sindicals i col·legis professionals sota signants que formem
part del grup impulsor del Fòrum Social Metropolità, constituït en el marc de l’Acord
Ciutadà per una Barcelona Inclusiva.

CONSTATEM QUE:
1. La desigualtat, en totes les seves dimensions, està incrementant de manera
permanent en el conjunt del territori metropolità des de l’any 2008. Si no tenim
capacitat d’introduir canvis socials importants en l’estructura social urbana i
metropolitana, difícilment es recuperaran els nivells de desigualtat, ja de per si
alts, de l’any 2020.
Les gravíssimes conseqüències humanes i socials de la recent invasió russa a
Ucraïna, també estan repercutint de manera negativa en la situació social de la
població en el nostre territori, i més ho farà quan més tardi en arribar la pau.
2. Els desafiaments socials que ens cal abordar son cada cop més interdependents
i complexes i exigeixen maneres d’actuar innovadores, més sinèrgiques i
productives entre les entitats socials i els ajuntaments a nivell metropolità. És
important generar espais per la transferència de coneixement i la intel·ligència
col·lectiva.
3. La metròpolis de Barcelona funciona, a nivell social, com una ciutat multilocal o
plurimunicipal en molts aspectes, el que comporta: que els abordatges als
desafiaments socials de la metròpolis de Barcelona hagin de ser integradors i no
fragmentaris.
4. L’acció social organitzada en base a la proximitat local, té uns grans avantatges
que el situen com l’àmbit territorial més idoni pel desplegament de l’acció social.
Entre els avantatges i oportunitats destaquen: (1) el coneixement més extens i
profund de les temàtiques socials, (2) la més gran capacitat de cooperar entre
els ajuntaments i les entitats socials en desafiaments concrets, (3) la més àmplia
mobilització i canalització del compromís social de la ciutadania.
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ENS PROPOSEM:
1. Que participin en el Fòrum Social la gran majoria d’entitats socials i ajuntaments de
la regió metropolitana i col·laborin en els espais de cooperació que es despleguin.
2. Aprofitar tots els avantatges de la gestió local i de proximitat i superar les respostes
fragmentades creant el Fòrum Social Metropolità per promoure i facilitar innovadores
formes de governança compartida i democràtica amb la finalitat d’enfortir i donar
suport a les interdependències entre entitats socials i ajuntaments que constitueixen
la base de l’acció social metropolitana.
3. Crear xarxes de coproducció pública i d’iniciativa social de programes i projectes per
incidir positivament en els principals reptes socials compartits a nivell metropolità.
4. Desplegar grups d’aprofundiment i creativitat per buscar noves respostes als
desafiaments socials de gran impacte i complexitat d’intervenció.
5. Posicionar-nos davant d’altres actors institucionals en l’àmbit català, de l’estat
espanyol i de la Unió Europea, i d’altres organismes adients per aconseguir nous
enfocs i noves polítiques, per aconseguir un més alt impacte en la reducció de les
desigualtats.
6. Identificar experiències similars a nivell mundial d’aquesta nova governança
horitzontal i coproductiva de la que és el Fòrum Social Metropolità.

Districte de Sant Andreu (Barcelona), 23 de març de 2022
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