
PRÒLEG: PER FACILITAR I REFORÇAR EL DIÀLEG CIVIL 

L’ORIGEN.- Afirmar que  l’aplicació de mesures provisionals de privació de llibertat dels 

independentistes processats era una decisió criticable per injustificada i desproporcionada: 

aquest va ser el motiu original de la iniciativa de PRÒLEG, un grup de no independentistes 

convençuts que el tractament judicial d’un conflicte com el que estem vivint des de fa anys és 

un gran error polític i una maniobra jurídica retorçada.  

L’OBJECTIU.-  Més endavant, PRÒLEG s’ha convertit en un grup de persones disposades 

treballar per tal que el tractament públic del conflicte actual no provoqui més discòrdia ni 

polarització entre les opinions públiques de Catalunya i d’Espanya i a l’interior de Catalunya 

mateix. 

Per això, creiem que una deriva negativa com la que s’ha produït ha ser corregida, facilitant 

espais d’intercanvi d’arguments i de propostes i possibilitant un clima favorable per a una 

negociació productiva entre les parts en conflicte.  

PRÒLEG opina  que aquest clima trigarà en arribar. Mentrestant, el nostre Grup s’esforçarà per 

parlar amb persones i col·lectius que comparteixin la voluntat de gestionar les discrepàncies 

per la via del diàleg, el respecte i la tolerància entre posicions diverses.  

LES LÍNIES.-  En aquesta etapa que es configura com un PRÒLEG ciutadà d’un futur tractament 

institucional del conflicte territorial, el nostre Grup s’inscriu en un espai definit per tres línies:  

- assolir un reconeixement i una capacitat política per a Catalunya que superin les seves 

limitacions actuals i possibilitin una relació amistosa amb tots els pobles d’Espanya; 

- protegir més eficaçment els drets civils, polítics i econòmics de la ciutadania, amb atenció 

particular a la situació dels qui es troben en situacions més vulnerables; 

- recuperar la qualitat democràtica de les institucions polítiques que han de constituir un 

canal eficaç i un incentiu positiu per al diàleg enraonat entre les diferents posicions de la 

ciutadania. 

ELS INSTRUMENTS.-  Amb aquesta intenció, PRÒLEG es pronuncia periòdicament en els 

mitjans de comunicació, manté contactes amb persones que representen la diversitat política i 

social del país i organitza debats públics sobre temes d’interès ciutadà.  

La modèstia dels recursos de PRÒLEG i l’abast dels objectius fan necessària la cooperació entre 

tots aquells que els comparteixin. Per això, estem oberts a compartir iniciatives amb entitats i 

persones que promoguin propostes similars. 
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