"Diàlegs Catalunya-Andalucía" constata l'esgotament de l'Estat
autonòmic i la necessitat d'una solució dialogada
Més d'un centenar de personalitats s'han emplaçat aquest cap de setmana al Palau Macaya de Barcelona a
seguir treballant per construir una proposta de futur.
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Aquest cap de setmana ha tingut lloc al Palau Macaya de Barcelona la trobada "Diàlegs CatalunyaAndalucía", impulsada per Con diálogo. Més d'un centenar de professionals i experts de Catalunya i
Andalusia han reflexionat sobre la situació social i política de tots dos territoris.
El debat ha constatat l'esgotament de l'Estat autonòmic com es coneix avui dia i la necessitat de
construir una alternativa perifèrica que resolgui la crisi territorial. Per fer-ho possible s'ha considerat
imprescindible el diàleg, la negociació i la cooperació entre les parts com a única via per superar aquesta
situació. La trobada ha destacat el paper de la societat civil i la ciutadania perquè les postures
enfrontades es reconeguin, dialoguin i col·laborin des de les seves instàncies.
També s'ha reivindicat la capacitat de diàleg de la Transició com a referent per aquest camí, però amb el
convenciment que el model territorial que es va dissenyar en la Constitució de 1978 ha de ser reformat
i adaptat a les noves realitats i expectatives. Al seu torn, s'ha rebutjat qualsevol posició política que
parteixi de l'exclusió, la imposició o la unilateralitat, ja sigui en forma de declaracions unilaterals o en
forma d'aplicació de l'article 155.
Les persones participants han valorat positivament la trobada, continuació de la que va tenir lloc a
Sevilla el passat 26 i 27 d'octubre. S'han emplaçat a seguir treballant per construir una proposta de
futur. Hi han assistit personalitats com Joan Coscubiela, Cándido Méndez, Javier Pérez Royo, Xavier
Domènech, Laia Bonet, Ana Carmona, Rosa Lluch, Manuel Pérez Yruela, Carles Campuzano, Marina
Subirats, Bartolomé Clavero, Carlos Martínez Shaw, Astrid Barrio, Joan Carles Gallego, Lluís Rabell,
Antonio Rodríguez Almodóvar, Jaume Sisa o Josep Ramoneda..
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Diálogos Andalucía-Cataluña
Promover un eje catalán-andaluz que contribuya a la construcción de un modelo de
Estado más adecuado en un contexto europeo y global

