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L'IEC i Òmnium Cultural aposten per repensar el sistema polític i
del benestar aprofitant la construcció del nou estat
Les dues entitats entreguen al Parlament un document amb propostes sobre com hauria de ser el nou estat
en l'àmbit de la llengua, l'economia i l'educació, entre d'altres
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Barcelona (ACN).- El vicepresident del Parlament, Lluís Maria Corominas, ha rebut aquest
divendres el president de l'Institut d'Estudis Catalans, Joandomènec Ros, i la presidenta
d'Òmnium Cultural, Muriel Casals, que han entregat 'Qüestions d'estat. Reflexions per al país
del futur'. Un document amb recomanacions sobre com hauria de ser el nou estat centrat en
sis àmbits: llengua, educació, cultura, ciència, economia i política. En aquest últim, l'IEC i
Òmnium aposten per repensar el sistema polític i del benestar aprofitant la construcció del nou
estat. Per Casals, el futur de l'estat català estarà marcat per "si el procés de transició es fa
amb la cooperació de les institucions espanyoles o sense".
"Amb cooperació serà tot molt més fàcil, el nou estat podrà establir com es redistribueix les estructures de poder
polític, però sense cooperació tot serà més complicat", ha recalcat C asals. Aquestes complicacions es veuen a
l'aspecte econòmic, perquè, segons la presidenta d'Òmnium, la cooperació voldrà dir que "el deute espanyol és
responsabilitat d'Espanya i C atalunya", i la no col·laboració que "els catalans no tenen cap responsabilitat respecte al
deute espanyol".
Per la seva banda, Ros ha deixat clar que el document només té la funció de fer "recomanacions", analitzar "com està
la situació" i veure "els problemes a resoldre". Amb l'únic objectiu que el Parlament tingui "les eines per poder decidir
si cal optar per una determinada política en algun dels camps estudiats", ha remarcat.
Reflexions albergades al document 'Qüestions d'estat'
En primer lloc, en l'àmbit de societat i política es planteja la possibilitat de repensar el funcionament del sistema polític
i del benestar aprofitant la construcció del nou estat. Així com contribuir a la construcció d'una democràcia moderna
mitjançant augmentar el màxim de mecanismes de democràcia directa, disposar d'una llei parlamentària que millori la
qualitat de la representació parlamentaria, mantenir els objectius fonamentals de l'estat del benestar o buscar un
equilibri entre el creixement econòmic i un repartiment més just de la riquesa.
Quant a l'àmbit econòmic, el document reflexiona sobre tres aspectes fonamentals que C atalunya haurà d'abordar en
un escenari d'independència. En primer lloc, el tributari, en què caldria crear un nou model d'agència tributària
catalana que gestioni els tributs de manera més simple o tingui un paper més actiu. En segon lloc, el financer, basat
en el fet que la Unió Europea (UE) pugui veure que l'Estat no serà capaç de retornar sense C atalunya el deute amb el
qual s'ha compromès i que forci el govern espanyol a compartir-lo, fet que suposaria l'entrada de C atalunya en la UE.
Per últim, el comerç internacional, en què s'hauria de crear un servei de duanes i adaptar els procediments i els
serveis administratius.
Pel que fa a la llengua, es gira entorn de la idea que el plurilingüisme equitatiu ha de regir en una C atalunya sobirana.
El català ha de ser la llengua d'ús institucional i la llengua pública del nou estat. Per altra banda, el text també preveu
mantenir l'oficialitat del castellà reclamaria l'adopció de polítiques que assegurin la plenitud de l'ús del català en les
relacions socioeconòmiques, culturals i socials.
Finalment, als àmbits d'educació, cultura i ciència es destaca que s'ha de garantir una continuïtat amb independència
de majories polítiques, construir el nou estat d'acord amb la cultura catalana i repensar el concepte d'universitat,
respectivament.
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Òmnium i IEC presenten al Parlament
el seu document d'Estat
"Qüestions d'estat. Reflexions per al país del futur" planteja diverses
recomanacions sobre com hauria de ser el país un cop independent

El vicepresident Lluís Maria Corominas amb Muriel Casals i Joandomènec Ros Foto: ACN

El vicepresident del Parlament, Lluís Maria Corominas, ha rebut aquest divendres el president de
l'Institut d'Estudis Catalans, Joandomènec Ros, i la presidenta d'Òmnium Cultural, Muriel Casals,
que han entregat 'Qüestions d'estat. Reflexions per al país del futur'. Un document amb
recomanacions sobre com hauria de ser el nou estat centrat en sis àmbits: llengua, educació,
cultura, ciència, economia i política.
"Qüestions d'estat. Reflexions per al país del futur"
ofereix una perspectiva acadèmica i una
aportació molt interessant sobre els principals reptes que té plantejats Catalunya, centrats en sis
grans àmbits: política, economia, llengua, educació, cultura i ciència. La presidenta d'Òmnium, Muriel
Casals, ha destacat que «una de les conclusions que apuntem és que la constitució de l'estat
català estarà molt marcada per si hi ha cooperació amb les institucions espanyoles o no».
Per exemple, "en l'àmbit econòmic, tant a les institucions espanyoles com a europees també els hi
interessa que aquest procés es faci cooperant, perquè els catalans puguin assumir part del
deute espanyol". Per la seva banda, el president de l'IEC, Joandomènec Ros, ha destacat que
"l'objectiu final del document Qüestions d'estat és que el parlament, el govern o qui sigui tingui
eines al seu abast per poder decidir si en un cert moment cal adoptar una o altra política". Amb
aquestes reflexions i propostes, l'Institut d'Estudis Catalans i Òmnium Cultural, des de l'acadèmia i
des de l'activisme cívic, volen contribuir a la construcció d'una democràcia moderna i de qualitat que
millori el futur de tots els catalans.

http://www.naciodigital.cat/noticia/68329/omnium/iec/presenten/al/parlament/seu/document/estat
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BARCELONA, 9 May. (EUROPA PRESS) L'Institut d'Estudis Catalans (IEC) i Òmnium Cultural han reunit al
document 'Qüestions d'estat. Reflexions per al país del futur' les reflexions al
voltant a la possible independència de Catalunya de més d'un centenar
d'acadèmics i intel·lectuals de diferents àmbits, com l'exconseller de Cultura
Joan Manuel Tresserras i el director del Museu d'Història de Catalunya
(MHC), Agustí Alcoberro.
El document sorgeix d'un cicle de debats i seminaris que han organitzat les
dues entitats al llarg de l'últim any sota la pregunta 'Quines Són les qüestions
que ha de plantejar Catalunya davant de l'eventual creació d'un nou Estat?', i
ha estat lliurat aquest divendres al vicepresident del Parlament Lluís
Corominas pel president de l'IEC, Joandomènec Ros, i la d'Òmnium Cultural,
Muriel Casals.
Segons han informat les dues entitats en un comunicat conjunt, el
compendi ofereix una perspectiva acadèmica i una aportació "molt
interessant sobre els principals reptes que té plantejats Catalunya", centrats
en sis àmbits: política, economia, llengua, educació, cultura i ciència.
A l'apartat de política, es planteja "la possibilitat d'aconseguir un Estat propi
com una oportunitat per repensar el funcionament del sistema polític actual",
amb la voluntat de millorar el rendiment de les seves institucions, com també
reforçar l'estat del benestar.
En relació amb l'economia, els acadèmics han reflexionat sobre tres
elements capitals: la tributació, les estructures financeres i el comerç
internacional, el desenvolupament del qual "depèn de si el procés de
transició es fa en cooperació amb les institucions espanyoles o sense".
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AGRO

SERVEIS

En els àmbits lingüístic, educatiu i cultural dels debats i seminaris, els
experts han coincidit en la necessitat que "el plurilingüisme equitatiu regeixi
una Catalunya sobirana", que a les escoles es garanteixi el coneixement del
català, l'aranès i l'occità, i la importància de lluitar contra la pirateria dels
productes culturals.
En l'aspecte científic, s'ha destacat la importància de "tenir un país
preparat per poder tenir el coneixement, la investigació, la formació d'alt nivell
i la innovació tecnològica com a pilars", com també la necessitat de fer pujar
la universitat com a principal focus de coneixement.
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BARCELONA, 9 May. (EUROPA PRESS) L'Institut d'Estudis Catalans (IEC) i Òmnium Cultural han reunit al
document 'Qüestions d'estat. Reflexions per al país del futur' les reflexions al
voltant a la possible independència de Catalunya de més d'un centenar
d'acadèmics i intel·lectuals de diferents àmbits, com l'exconseller de Cultura
Joan Manuel Tresserras i el director del Museu d'Història de Catalunya
(MHC), Agustí Alcoberro.
El document sorgeix d'un cicle de debats i seminaris que han organitzat les
dues entitats al llarg de l'últim any sota la pregunta 'Quines Són les qüestions
que ha de plantejar Catalunya davant de l'eventual creació d'un nou Estat?', i
ha estat lliurat aquest divendres al vicepresident del Parlament Lluís
Corominas pel president de l'IEC, Joandomènec Ros, i la d'Òmnium Cultural,
Muriel Casals.
Segons han informat les dues entitats en un comunicat conjunt, el
compendi ofereix una perspectiva acadèmica i una aportació "molt
interessant sobre els principals reptes que té plantejats Catalunya", centrats
en sis àmbits: política, economia, llengua, educació, cultura i ciència.
A l'apartat de política, es planteja "la possibilitat d'aconseguir un Estat propi
com una oportunitat per repensar el funcionament del sistema polític actual",
amb la voluntat de millorar el rendiment de les seves institucions, com també
reforçar l'estat del benestar.
En relació amb l'economia, els acadèmics han reflexionat sobre tres
elements capitals: la tributació, les estructures financeres i el comerç
internacional, el desenvolupament del qual "depèn de si el procés de
transició es fa en cooperació amb les institucions espanyoles o sense".

Amb la col·laboració de

AGRO

SERVEIS

En els àmbits lingüístic, educatiu i cultural dels debats i seminaris, els
experts han coincidit en la necessitat que "el plurilingüisme equitatiu regeixi
una Catalunya sobirana", que a les escoles es garanteixi el coneixement del
català, l'aranès i l'occità, i la importància de lluitar contra la pirateria dels
productes culturals.
En l'aspecte científic, s'ha destacat la importància de "tenir un país
preparat per poder tenir el coneixement, la investigació, la formació d'alt nivell
i la innovació tecnològica com a pilars", com també la necessitat de fer pujar
la universitat com a principal focus de coneixement.
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IEC y Òmnium publican las reflexiones de más de cien
académicos
Barcelona | 09/05/2014 - 14:52h

BARCELONA, 9 (EUROPA PRESS)
El Institut d'Estudis Catalans (IEC) y Òmnium Cultural han reunido en el documento 'Qüestions d'estat. Reflexions per al país del
futur' las reflexiones en torno a la posible independencia de Catalunya de más de un centenar de académicos e intelectuales de
distintos ámbitos, como el exconseller de Cultura Joan Manuel Tresserras y el director del Museu d'Història de Catalunya (MHC),
Agustí Alcoberro.
El documento surge de un ciclo de debates y seminarios que han organizado ambas entidades a lo largo del último año bajo la
pregunta '¿Cuáles son las cuestiones que debe plantear Catalunya ante la eventual creación de un nuevo Estado?', y ha sido
entregado este viernes al vicepresidente del Parlament Lluís Corominas por el presidente del IEC, Joandomènec Ros, y la de
Òmnium Cultural, Muriel Casals.
Según han informado ambas entidades en un comunicado conjunto, el compendio ofrece una perspectiva académica y una
aportación "muy interesante sobre los principales retos que tiene planteados Catalunya", centrados en seis ámbitos: política,
economía, lengua, educación, cultura y ciencia.
En el apartado de política, se plantea "la posibilidad de lograr un Estado propio como una oportunidad para repensar el
funcionamiento del sistema político actual", con la voluntad de mejorar el rendimiento de sus instituciones, así como reforzar el
estado del bienestar.
En relación a la economía, los académicos han reflexionado sobre tres elementos capitales: la tributación, las estructuras
financieras y el comercio internacional, cuyo desarrollo "depende de si el proceso de transición se hace en cooperación con las
instituciones españolas o sin ellas".
En los ámbitos lingüístico, educativo y cultural de los debates y seminarios, los expertos han coincidido en la necesidad de que "el
plurilingüismo equitativo rija una Catalunya soberana", que en las escuelas se garantice el conocimiento del catalán, el aranés y el
occitano, y la importancia de luchar contra la piratería de los productos culturales.
En el aspecto científico, se ha destacado la importancia de "tener un país preparado para poder contar con el conocimiento, la
investigación, la formación de alto nivel y la innovación tecnológica como pilares", así como la necesidad de encumbrar la
universidad como principal foco de conocimiento.
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Posen condicions a l’oficialitat del
castellà en cas d'independència
L'IEC i Òmnium creuen que caldria assegurar abans "la plenitud de l’ús
del català"

El document ‘Qüestions d’estat. Reflexions per al país del futur’, que han
lliurat al Parlament aquest divendres les entitats Òmnium Cultural i l’Institut
d’Estudis Catalans (IEC), posa condicions a l’oficialitat del castellà en una
eventual Catalunya independent, tot i que “veu probable” que es mantingui la
consideració de llengües oficials pel català, castellà i aranès.
Entre els condicionants que planteja el document pel que fa a l’oficialitat del
castellà hi ha idea d’assegurar abans “la plenitud de l'ús del català”, i també
s’apunta que “caldrà tenir en compte que seria exigible el principi de
reciprocitat de tracte entre l’estatus del castellà en el futur estat català i
l’estatus del català als territoris que restessin dins d’Espanya”.
L’IEC i Òmnium Cultural apunten, recollint les opinions dels experts, que les
“llengües històriques nacionals” són el català i l’occità aranès, assenyalant
que el català ha de ser la llengua d’ús institucional i la llengua pública
comuna del nou estat. Pel que fa a l’occità aranès s’afirma que “ha de ser la
llengua d’ús en les institucions araneses, llengua de relació amb les
institucions generals i llengua comuna pública a l’Aran”.
El document és resultat dels debats i seminaris organitzats per totes dues
entitats i que durant un any han reunit més d’un centenar experts, que han
reflexionat sobre els reptes que té plantejats Catalunya en sis àmbits: la
llengua, l’educació, la cultura, la ciència, l’economia i la política.
El vicepresident primer de la Mesa del Parlament, Lluís Maria Corominas, ha
estat qui ha rebut a la presidenta d’Òmnium Cultural, Muriel Casals, i el
president de l’IEC, Joandomènec Ros. Corominas, en representació de la
presidenta Núria de Gispert, els ha comunicat que el document serà tramès
als set grups parlamentaris.

