
 

   

Búsquedas 

Els catalans han de "baixar dels núvols" 
per superar la crisi, segons l'IEC 

   BARCELONA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -  

 

 

   Els catalans han de "baixar dels núvols" per superar la crisi econòmica, segons l'anuari 

Societat Catalana 2009 elaborat per l'Associació Catalana de Sociologia, filial de l'Institut 

d'Estudis Catalans (IEC). 

   En roda de premsa, la coordinadora de l'anuari, Marina Subirats, ha instat els catalans 

a actuar davant de la crisi i no esperar que la classe política resolgui la conjuntura. "Hem 

de començar a baixar dels núvols, de la frivolitat i alegria de quan no hi havia 

problemes", ha aconsellat. 

   Ha remarcat que el 2008 va tancar una etapa "expansiva de riquesa i benestar", en 

què la societat va delegar molts assumptes a la política. "És una incògnita com actuarà 

la societat, que ha de resoldre's el 2009", va confessar. 

   Ha definit el 2008 com una "inflexió molt important a la societat catalana", en què 

acaba la "banalització d'algunes qüestions". Ha citat el cas de la immigració, que abans 

era vista "de manera corporativista", i que avui es mesura en funció dels llocs de treball. 

DE LA CATALUNYA "PERPLEXA" A L'"ANGOIXADA" 

   L'anuari avisa que la societat catalana està "angoixada", i que la perplexitat que el 

president de la Generalitat, José Montilla, ha acusat fa uns mesos, s'ha convertit en 

"incertesa". 

   L'anuari destaca les mobilitzacions anti-Bolonya per part d'estudiants universitaris; el 

debat generatsobre el projecte de la Llei d'Educació de Catalunya (LEC); el dubte sobre 

la sentència del Tribunal Constitucional (TC) sobre l'Estatut, i el desplegament de la llei 

de barris. 

   Per la seva banda, el sociòleg català Manuel Castells ha avisat els polítics que és un 

"error" pensar que la crisi passarà en un o dos anys. "És una fantasia que cal aguantar 

un any dolent per tornar al passat", ha aclarit. 
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Els catalans han de "baixar dels núvols" per superar la crisi, segons 
l'IEC  
02/06/2009 14:42 
 
BARCELONA, 2 (EUROPA PRESS) 
 
Els catalans han de "baixar dels núvols" per superar la crisi econòmica, 
segons l'anuari Societat Catalana 2009 elaborat per l'Associació Catalana 
de Sociologia, filial de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC). 
 
En roda de premsa, la coordinadora de l'anuari, Marina Subirats, ha instat 
els catalans a actuar davant de la crisi i no esperar que la classe política 
resolgui la conjuntura. "Hem de començar a baixar dels núvols, de la 
frivolitat i alegria de quan no hi havia problemes", ha aconsellat. 
 
Ha remarcat que el 2008 va tancar una etapa "expansiva de riquesa i 
benestar", en què la societat va delegar molts assumptes a la política. "És 
una incògnita com actuarà la societat, que ha de resoldre's el 2009", va 
confessar. 
 
Ha definit el 2008 com una "inflexió molt important a la societat catalana", 
en què acaba la "banalització d'algunes qüestions". Ha citat el cas de la 
immigració, que abans era vista "de manera corporativista", i que avui es 
mesura en funció dels llocs de treball. 
 
DE LA CATALUNYA "PERPLEXA" A L'"ANGOIXADA" 
 
L'anuari avisa que la societat catalana està "angoixada", i que la perplexitat 
que el president de la Generalitat, José Montilla, ha acusat fa uns mesos, 
s'ha convertit en "incertesa". 
 
L'anuari destaca les mobilitzacions anti-Bolonya per part d'estudiants 
universitaris; el debat generatsobre el projecte de la Llei d'Educació de 
Catalunya (LEC); el dubte sobre la sentència del Tribunal Constitucional 
(TC) sobre l'Estatut, i el desplegament de la llei de barris. 
 
Per la seva banda, el sociòleg català Manuel Castells ha avisat els polítics 
que és un "error" pensar que la crisi passarà en un o dos anys. "És una 
fantasia que cal aguantar un any dolent per tornar al passat", ha aclarit.
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