
“El Fòrum no convoca
països ni banderes, sinó
persones. Necessitem, en
cada persona, una nova
mirada sobre el món, que
ens permeti superar el
desconcert, la malfiança,
la por, la prepotència.
Hem de fer possible un
horitzó d’equitat i de
justícia per a tothom.”

“Us crido, barcelonins i
barcelonines, a sumar-
vos a aquesta experiència
i fer-la vostra. Com va
succeir en els Jocs
Olímpics, vosaltres sereu
els veritables
protagonistes.”

Ciutadans i ciutadanes:

Obrim les portes del Fòrum. És un esdeveniment nou, que no hem vist mai. Però una
cosa sabem: avui el Fòrum és més oportú i més necessari que mai.

Davant dels fets tan greus que passen arreu, no podem, col·lectivament, continuar com
fins ara. Ens cal trobar noves maneres de resoldre els conflictes, d’escurçar les distàncies,
de tractar la natura. El món s’ha fet tan complex que ja no el podem gestionar sense
valors ni sense diàleg. Per això tothom ens diu: afortunadament, Barcelona ens dóna
l’oportunitat de trobar-nos i experimentar els valors que el món necessita.

Els últims mesos, des de les manifestacions per la pau fins avui mateix, ens han donat
una certesa: el protagonisme està en la gent, en cadascun de nosaltres. No hi ha poder
més fort que el de la convicció i l’exigència dels ciutadans. És això el que canvia la
realitat. També la realitat del món.

Per això el Fòrum no convoca països ni banderes, sinó persones. Necessitem, en cada
persona, una nova mirada sobre el món, que ens permeti superar el desconcert, la
malfiança, la por, la prepotència. Hem de fer possible un horitzó d’equitat i de justícia
per a tothom. Calen noves convivències entre les persones i entre les persones i l’entorn,
en un món finit que compartim. Això és condició per a la pau, i des de Barcelona hi
volem contribuir.

Durant 141 dies, el Fòrum oferirà un munt de propostes reflexives, divertides, sorprenents
i intenses sobre la diversitat, la sostenibilitat i la pau. Seran centenars, milers de
persones, mirant, tastant, descobrint, parlant. Res en el Fòrum no és accessori, frívol
o insignificant. Tot serà experiència.

Us crido, barcelonins i barcelonines, a sumar-vos a aquesta experiència i fer-la vostra.
Com va succeir en els Jocs Olímpics, vosaltres sereu els veritables protagonistes.

Que la ciutat sigui un gran espai d’acollida i cordialitat, de convivència i participació
cívica. Que sigui allò que aquells que ens visiten recordin amb més admiració. Que
Barcelona sigui l’orgull dels barcelonins i el mirall de totes les ciutats.

Ciutadans i ciutadanes: si volem avançar cap a un món millor, que Barcelona en sigui
l’exemple.
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