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Els titulars del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria 

Democrática i del Departament de la Presidència impulsen el següent   

 

ACORD MARC PEL DIÀLEG I LA NEGOCIACIÓ 

 

El Govern d’Espanya i el Govern de la Generalitat de Catalunya han iniciat un procés 

de diàleg, negociació i possibles acords per a la resolució del conflicte polític que s’ha 

substanciat en dues reunions públiques de les delegacions de tots dos executius i en 

tres reunions dels titulars del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y 

Memoria Democrática i del Departament de la Presidència. 

Amb la finalitat de donar integritat, coherència i continuïtat al procés de negociació, 

totes dues parts pacten els principis i els aspectes metodològics d’aquest procés que 

té com a objectius:    

 Superar la judicialització, tot garantint la seguretat jurídica. Tots dos 

governs es comprometen a contribuir a la fi de la judicialització del conflicte 

polític, atès que incrementa la polarització de posicionaments i dificulta la cerca 

de solucions. També reconeixen la plena legitimitat política de les diverses 

ideologies i dels projectes polítics democràtics que se’n deriven, sigui quina 

sigui la visió que tinguin sobre el futur polític de Catalunya i la relació amb l’Estat, 

tot reafirmant la necessitat de debatre amb profunditat i de mirar d’arribar a 

acords sobre els posicionaments polítics de cada part. Es comprometen, a més, 

amb els drets fonamentals de les persones identificades amb cada projecte i 

rebutgen la persecució o la criminalització de les diverses opcions polítiques.   

 

 Cerca d’acords. Ambdues parts es comprometen a apostar per la via política i 

amb la cerca de solucions pactades per resoldre el conflicte. Amb aquesta 

finalitat, mostren el ferm compromís amb les tasques de la Mesa de Diàleg i 

Negociació, i a integrar-les en les agendes polítiques respectives. Així mateix, 

es comprometen a treballar i a aprovar mesures concretes que representin un 

avenç mesurable de les negociacions i que, alhora, augmentin la confiança 

mútua necessària per continuar avançant.   

Ambdues parts acorden els següents principis i aspectes metodològics del Procés de 

Diàleg i Negociació:  

1. La Mesa de Diàleg i Negociació es reunirà a fi que les delegacions del Govern 

d’Espanya i del Govern de la Generalitat de Catalunya plantegin la seva visió i les seves 

propostes per resoldre el conflicte polític.   
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2. Les reunions seran públiques quan hi hagi acords, amb l’objectiu d’informar la 

ciutadania.  

3. Les reunions de la Mesa se celebraran, alternativament, a Madrid i a Barcelona.   

4. Les delegacions comunicaran els acords conjuntament i de la manera que s’acordi 

en cada cas.   

5. La voluntat de totes dues parts és mantenir un mínim de dues reunions públiques de 

la Mesa durant la resta de l’any 2022, amb acords presos en cadascuna d’aquestes 

reunions. En tot cas, totes dues parts valoraran i pactaran el nombre de reunions que 

es consideri necessari.  

6. Tots dos governs es comprometen a facilitar un bon clima per a la negociació de les 

propostes, amb la voluntat sincera d’arribar a acords parcials i, si escau, a un acord 

final. Aquests acords han de sorgir del reconeixement de les diverses visions polítiques 

i socials i han de contribuir a superar les diferències. També han de ser representatius 

d’una majoria social àmplia i transversal, i contribuir a la solució del conflicte polític, a 

l’enfortiment dels principis democràtics i a la cooperació i la lleialtat institucional. 

7. Tots dos governs reconeixen la necessitat de generar un clima de respecte absolut 

als posicionaments i les propostes que plantegi cada part, a partir de posicionaments 

polítics allunyats i, sobre la base de mesures concretes, restablir i garantir la confiança 

i la seguretat suficients per a la bona marxa de les tasques de la Mesa.   

8. L’actuació de les institucions garantirà en tot moment els drets fonamentals, la 

privacitat i la llibertat política i ideològica de tothom que s’identifica amb els 

posicionaments polítics i democràtics actuals a Catalunya, rebutjant actes, decisions o 

mecanismes il·legítims que vulnerin aquests drets per la mera adscripció a una 

ideologia o a una visió territorial.  

 

 Barcelona, 8 de juliol de 2022 

 


