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L'IEC i Òmnium engeguen un cicle de debats per analitzar com ha de
ser el futur Estat català
Les conclusions s'entregaran al Parlament i al Consell Assessor per la Transició Nacional el mes de desembre
A LTRES FORMA TS DISPONIBLES
D'A QUESTA NOTÍCIA

AC N · ID 714683

Barcelona (ACN).- L'Institut d'Estudis Catalans (IEC) i Òmnium Cultural han presentat un cicle de
conferències que pretén engegar el debat sobre com ha de ser el futur Estat català. Amb aquest
procés de debat i reflexió intel·lectual i acadèmica, les dues institucions volen posar-se al servei de la
construcció de l'estat propi impulsar la discussió sobre aspectes relacionats amb la llengua, l'educació,
la cultural, la ciència, l'economia i la política. "Els polítics donaran la forma política, però nosaltres des
de la societat civil ens sentim responsables d'animar el debat", ha declarat la presidenta d'Òmnium.
Les conclusions s'entregaran al Parlament i al Consell Assessor per la Transició Nacional el mes de
desembre
El resultat de les conclusions es traduiran en un document conjunt que es lliurarà al conjunt de la societat civil. Amb aquesta
voluntat, el president de l'Institut d'Estudis C atalans, Salvador Giner, ha confirmat que l'entregaran al Parlament perquè "no
és un document pel Govern sinó pel poble català" i és a la cambra on resideix la sobirania dels catalans. Giner ha apuntat
també que el traslladaran al C onsell per a la Transició Nacional perquè el pugui incorporar al seu debat intern.
El doble objectiu de les dues entitats serà posar les "bases" perquè la ciutadania es pugui formar una opinió pròpia i acabar
amb la sensació "d'inseguretat" sobre el procés. El president de la secció filològica del IEC , Isidor Marí, creu que "no es
tracta de donar solucions" sinó "alternatives". Marí també ha explicat que s'intentarà acabar amb la sensació "negativa" i
"d'inseguretat" que hi pugui haver sobre el procés. Per això, ha dit, s'haurà de "dissipar" la idea que es vol transmetre des
d'alguns sectors que el procés condueix "a uns finals tremendament dramàtics".
En aquest sentit, l'IEC i Òmnium confien que el debat entre les dues entitats "donarà lloc a una dinàmica de tranquil·litat i de
serenor". Al final d'aquest cicle de seminaris i conferències, Marí s'ha mostrat convençut que les conclusions "donaran
solidesa i seguretat al procés" per aconseguir "una sobirania perfectament possible i que és cada vegada més
imprescindible".
En sintonia amb Marí, la presidenta d'Òmnium C ultural, Muriel C asals, ha afirmat que aquest procés de debat ha de
consolidar la idea del nou Estat. "C al saber com el volem, quin contingut ha de tenir", ha dit C asals, conscient, però, que ells
no són els constituents i que per tant, hauran de ser els polítics els que li donin "forma política". Nosaltres, ha afegit, ens
sentim responsables d'animar el debat i de donar idees per a la construcció del nou Estat.
Amb el lema 'Qüestions d'estat. Reflexions per al país del futur', el cicle de debats s'iniciarà amb una sèrie de taules rodones
que tractaran matèries com la llengua, l'educació, la política, la cultura, la ciència i l'economia. A la trobada hi intervindran el
sociolingüista, Francesc Xavier Vila, el politòleg, Jordi Muñoz, l'exconseller de cultura, Joan Manuel Tresserras, l'economista,
Elsa Artadi, el professor de pedagogia internacional de la UB, Enric Prats, i el filòsof, Josep Ramoneda.
El debat, que s'allargarà durant tot el mes de juny, desembocarà en unes conclusions que s'enviaran a l'Institut d'Estudis
C atalans, on experts acadèmics els analitzaran al llarg d'una sèrie de seminaris. Les conclusions definitives es presentaran
l'11 de desembre i s'enviaran al Parlament i al C onsell Assessor per a la Transició Nacional.
Les dues entitats donen suport al model educatiu català i a la immersió lingüística
L'endemà de la cimera educativa entre la comunitat educativa i els partits polítics favorables a la immersió lingüística i
contraris a la LOMC E, la presidenta d'Òmnium, Muriel C asals, ha mostrat el seu suport al model educatiu català i la immersió
lingüística i ha instat a respectar la LEC : "Per davant d'aquestes lleis posem la Llei aprovada per la majoria del parlament de
C atalunya". Per la seva banda, el president de l'IEC , Salvador Giner, ha defensat que el que ha d'importar als responsables
d'aquestes polítiques són els resultats "educatius" i "socials". Giner també ha recordat que "la conjunció lingüística del català
com a llengua vehicular és el que ha donat més bons resultats en les competències lingüístiques tant en català com en
castellà".
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Política

Cicle d'Òmnium i l'IEC per dibuixar el futur estat independent
Es faran propostes en llengua, educació, cultura, ciència, política i economia
30/05/13 02:00 - BARCELONA - D. BRUGUÉ

L'Institut d'Estudis Catalans (IEC) i Òmnium Cultural posaran en marxa el mes vinent un
cicle que, amb el títol Qüestions d'Estat, reflexions per al país del futur, pretén plantejar
propostes sobre com ha de ser la futura Catalunya independent en sis àmbits: llengua,
educació, cultura, ciència, política i economia. El cicle es dividirà en dues parts. La primera
començarà el juny i constarà de sis debats, que es portaran a terme a la seu d'Òmnium.
La segona es farà d'octubre a novembre a l'IEC, on es duran a terme seminaris amb
experts. Fruit d'aquest treball es consensuarà un document amb les conclusions, que es
preveu tenir llest l'11 de desembre i que serà lliurat al Parlament i el Consell de Transició
Nacional. “Els polítics donaran la forma política al procés, però des de la societat civil ens
sentim responsables d'animar el debat”, va dir la presidenta d'Òmnium, Muriel Casals.
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Òmnium y el IEC se unen en su rechazo a la Lomce y en defensa
de la inmersión
Barcelona | 29/05/2013 - 15:06h

BARCELONA, 29 (EUROPA PRESS)
La presidenta de Òmnium Cultural, Muriel Casals, y el presidente de la sección filológica del Institut d'Estudis Catalans (IEC),
Isidor Marí, se han unido este miércoles en su rechazo al proyecto de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa
(Lomce) del Gobierno central, y han resaltado los "buenos resultados" de la inmersión.
Así se han expresado ambos, acompañados por el presidente del IEC, Salvador Giner, en el marco de la presentación de una
iniciativa para promover un proceso de reflexión académica ante una eventual Catalunya independiente, bajo el nombre de
'Cuestiones de Estado. Reflexiones para el país del futuro'.
Casals, al preguntársele si se sumarán al frente común de los partidos contra la Lomce, ha destacado que, pese al proyecto estatal,
la ley a "obedecer" es la Ley de Educación de Catalunya (LEC).
"Es la ley que tenemos que obedecer", ha sentenciado Casals, quien ha recordado que Òmnium está implicada en la plataforma
Som Escola que, a su juicio, hace una defensa clara del actual modelo educativo y de la inmersión.
Marí, que ha concretado que el IEC también forma parte de la plataforma, ha lamentado que en la Lomce no se haya buscado el
consenso de los diferentes sectores, y ha vaticinado que no conseguirá buenos resultados ni educativos ni sociales en
contraposición con el modelo actual.
"Lo que debería importar a los responsables de políticas educativas son los resultados educativos y sociales", ha sostenido Marí,
tras reivindicar que el modelo actual es el que mejores resultados ha dado en competencias lingüísticas tanto en catalán como en
castellano, y también en otras materias.
DEBATE ACADÉMICO
Respecto a los debates y seminarios que ambas entidades quieren impulsar sobre la posibilidad de que Catalunya tenga un Estado
propio, Casals y Giner han explicado que tendrán lugar entre junio y diciembre de este año y se centrarán en seis ámbitos: lengua,
educación, cultura, ciencia, economía y política.
En una primera fase, en junio se organizarán seis debates sobre estas cuestiones abiertos a la ciudadanía en la sede de Òmnium -el primero el miércoles 5 de junio--, con el objetivo de generar un discurso que permita avanzar hacia propuestas más concretas.
Los responsables de dirigir estos debates serán el sociolingüista Francex Xavier Vila; los politólogos Jordi Muñoz y Josep Maria
Renau; el exconseller de Cultura Joan Manuel Tresserras; la economista Elsa Artadi; el profesor de pedagogía internacional de la
UB Enric Prats, y el filósofo Josep Ramoneda.
A partir de septiembre y hasta finales de año tendrá lugar la segunda fase de la iniciativa en la sede del IEC donde se presentarán
seis ponencias, dirigidas por un experto en cada ámbito, a partir de las cuales se redactarán las conclusiones finales.
Entre estos expertos están el mismo Marí; el economista Guillem López Casasnovas; el poeta y catedrático de Filología Griega en la
UB Carles Miralles; el catedrático de Antropología en la UAB y biólogo Jaume Bertranpetit y el exconseller de Universidades Carles
Solà.
El 11 de diciembre se celebrará un acto para presentar las citadas conclusiones, que ambas entidades entregarán a la presidenta
del Parlament, Núria de Gispert, y al Consell Assessor per a la Transició Nacional.
"No hacemos un documento para el Govern. Es un documento para el pueblo catalán", ha remarcado Giner, pese a destacar que
también lo entregarán al Ejcutivo catalán por cortesía.
Una de las representantes de la junta de Òmnium, Montserrat Gimeno, ha precisado que toda la información de las jornadas se
www.lavanguardia.com/local/barcelona/20130529/54374950895/omnium-y-el-iec-se-unen-en-su-rechazo-a-la-lomce-y-en-defensa-de-la-inmersion.html
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podrá seguir a través de la página web 'questionsdestat.cat'.
La web recoge los detalles de cada una de las jornadas previstas, el calendario previsto y los ponentes que las llevarán a cabo.
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Òmnium i l'IEC ja concreten l'Estat
català
Les conclusions del cicle de conferències es donaran al Consell Assessor per la
Transició Nacional al desembre

Membres de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC) i Òmnium Cultural en la presentació d'un cicle de debats sobre
el futur Estat català. Foto: Pau Fernández

Com ha de ser el futur català. Aquesta és la qüestió que pretenen portar a debat l'Institut d'Estudis
Catalans (IEC) i Òmnium Cultural amb el cicle de conferències que han presentat aquest matí. Amb
un procés de debat i reflexió intel·lectual i acadèmica, les dues institucions volen posar-se al
servei de la construcció de l'estat propi i impulsar la discussió sobre aspectes relacionats amb la
llengua, l'educació, la cultural, la ciència, l'economia i la política.
"Els polítics donaran la forma política, però nosaltres des de la societat civil ens sentim
responsables d'animar el debat", ha declarat la presidenta d'Òmnium. Les conclusions
s'entregaran al Parlament i al Consell Assessor per la Transició Nacional el mes de desembre.
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Òmnium i l’Institut
d'Estudis Catalans
uneixen forces per la
independència

Acte conjunt entre Òmnium Cultural
i l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) Omnium

“L’horitzó s’està obrint, són moments d’esperança i totes
dues entitats debatrem com volem que sigui aquest nou
país”, afirma Muriel Casals
Pep Lloveras
Dues de les institucions més arrelades a Catalunya, amb una
història longeva i alhora ben diferents, Òmnium Cultural i l’Institut
d’Estudis Catalans (IEC), han decidit unir forces per la
independència. Amb el procés sobiranista endegat i el crucial 2014
a la cantonada, l’IEC i Òmnium iniciaran aquest juny un procés de
reflexió acadèmica, amb sis debats i set seminaris d’ara fins al
novembre, per aportar propostes per a la Catalunya del futur i a la
vegada contribuir a assolir l’estat propi.

Acte conjunt entre Òmnium Cultural
i l’Institut d’Estudis Catalans (IEC)

“L’horitzó s’està obrint, són moments d’esperança i totes dues
entitats debatrem com volem que sigui el nou país i ajudar a
construir-lo”, ha afirmat aquest matí la presidenta d’Òmnium,
Muriel Casals. “L’objectiu d’aquests simposis és impulsar
l’assoliment de la plenitud nacional i passar d’una sobirania que ja
tenim a formalitzar-la i exercir-la”, ha secundat el president de
l’IEC, Salvador Giner. Tots dos han coincidit a remarcar que la
col•laboració entre les dues entitats “per primer cop es fa d’una
manera tan feliç, per encarar el futur, no per defensar-nos d’una
agressió externa”.
Amb el lema ‘Qüestions d’estat. Reflexions per al país del futur’,
els àmbits d’anàlisi seran la cultura, l’ensenyament, la ciència,
l’economia i la política, i es presentaran unes conclusions al
desembre que es lliuraran tant al govern de la Generalitat com al
Parlament i al Consell Assessor per a la Transició Nacional. Tota la
informació sobre els debats i els ponents es pot trobar a l’espai
web www.questionsdestat.cat, que ja està en funcionament.
Rebuig frontal a la llei Wert
La seu d’Òmnium acollirà els debats a partir del 5 de juny, el
primer sobre la llengua, amb la presència de Francesc Xavier Vila,
sociolingüista i director del Centre Universitari de Sociolingüística
de la UB, i l’advocat Oriol Sagarra, que també és membre de la
junta d’Òmnium. Els seminaris es faran a la seu de l’IEC, el primer
dels quals el 2 d’octubre i també sobre la llengua, amb la ponència
www.elsingulardigital.cat/cat/imprimir.php?IDN=94392
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d’Isidor Marí, president de la Secció Filològica de l’IEC.
Precisament, en l’àmbit lingüístic, tant Òmnium com l’Institut han
aprofitat l’acte d’avui per fer explícit el seu rebuig frontal a la llei
Wert, "que seria de lamentables conseqüències", i el seu suport al
model d’immersió de l’escola catalana.
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Els àmbits d’anàlisi seran la llengua, la cultura, l’ensenyament, la ciència, l’economia i la
política, i les conclusions es presentaran abans de final d’any.

Quines són les principals qüestions que s’ha de plantejar Catalunya davant l’eventual creació d’un
nou estat? L’Institut d’Estudis Catalans i Òmnium Cultural, dues institucions històricament
compromeses amb el país i amb una clara voluntat de contribuir a la definició de la Catalunya del
futur, promouen i coordinen un procés de debat i reflexió intel·lectual i acadèmica centrat en sis
àmbits: la llengua, l’educació, la cultura, la ciència, l’economia i la política. Amb el lema Qüestions
d’estat. Reflexions per al país del futur, des del juny i fins a final d’any, les dues entitats han
presentat aquest matí una programació debats oberts i seminaris acadèmics que clouran amb
unes conclusions que es presentaran públicament i es lliuraran al Consell Assessor per a la
Transició Nacional i al Parlament de Catalunya. Tota la informació sobre els debats es podrà seguir
a l’espai web www.questionsdestat.cat
En la roda de premsa d’aquest matí, hi han participat Muriel Casals, presidenta d’Òmnium Cultural;
Salvador Giner, president de l’Institut d’Estudis Catalans; Montserrat Gimeno, membre de la Junta
Directiva d’Òmnium, i Isidor Marí, president de la Secció Filològica de l’IEC. Muriel Casals ha
ressaltat que en «aquests moments d’esperança en la construcció d’un nou estat per a Catalunya,
dues entitats amb trajectòria històrica s’han agrupat per a debatre com ha de ser el país del futur».
Per la seva banda, Salvador Giner ha afirmat que «el projecte comú Qüestions d’estat servirà per a
col·laborar en el procés del país cap a la seva plenitud nacional per mitjà de seminaris i debats que
aportaran rigor, reflexió acadèmica i conclusions transcendents per a definir la Catalunya del futur».
En una primera fase, durant el mes de juny, s’organitzaran sis debats —un de cada àmbit— que
seran oberts a la ciutadania i que es podran seguir en directe per Internet, amb l’objectiu de generar
esdiari.es/proces-de-reflexio-academica-per-a-aportar-propostes-per-a-la-catalunya-del-futur/
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i ordenar un discurs que permeti avançar cap a unes propostes més concretes. Aquests debats es
faran a la seu d’Òmnium.
En una segona fase, des del setembre fins a final d’any, i a la seu de l’Institut d’Estudis Catalans,
es presentaran sis ponències, dirigides per un expert en cada àmbit, a partir de les quals es
concretaran les conclusions finals.
Amb aquesta iniciativa, i des del compromís cívic i intel·lectual que regeix les dues institucions,
l’IEC i Òmnium volen col·laborar en aquesta reflexió col·lectiva que ens permeti construir el país
que els catalans decidim que volem.
Actes programats:

Debats, a Òmnium Cultural
5 de juny de 2013. Debat sobre llengua. Francesc Xavier Vila, sociolingüista, director del
Centre Universitari de Sociolingüística i Comunicació de la Universitat de Barcelona. Presenta:
Oriol Sagarra, advocat i membre de la Junta Directiva d’Òmnium Cultural
6 de juny de 2013. Debat sobre societat i política (I). Jordi Muñoz, politòleg, professor del
Departament de Ciència Política i Dret Públic de la Universitat Autònoma de Barcelona, i Josep
Maria Reniu, politòleg, cap d’estudis de Ciència Política i de l’Administració de la Universitat de
Barcelona i director de l’Observatori dels Governs de Coalició. Presenta: Quim Colominas,
politòleg i membre de la Junta Directiva d’Òmnium Cultural
12 de juny de 2013. Debat sobre cultura i ciència. Joan Manuel Tresserras, professor del
Departament de Periodisme i Ciències de la Comunicació de la Universitat Autònoma de
Barcelona i exconseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya (2006-2010). Presenta: Quim
Torra, editor i membre de la Junta Directiva d’Òmnium Cultural
13 de juny de 2013. Debat sobre economia. Elsa Artadi, economista i directora general de
Tributs i Joc de la Generalitat de Catalunya. Presenta: Llorenç Maristany, economista i
membre de la Junta Directiva d’Òmnium Cultural
19 de juny de 2013. Debat sobre educació. Enric Prats, professor de pedagogia internacional
de la Universitat de Barcelona, i Rita Marzoa, periodista i membre de la Junta Directiva
d’Òmnium Cultural
20 de juny de 2013. Debat sobre societat i política (II). Josep Ramoneda, filòsof, exdirector del
Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (1989-2011). Presenta: Quim Colominas,
politòleg i membre de la Junta Directiva d’Òmnium Cultural

Seminaris acadèmics, a l’Institut d’Estudis Catalans
2 d’octubre de 2013. Seminari sobre llengua. Ponent: Isidor Marí, filòleg, professor de la
Universitat Oberta de Catalunya i president de la Secció Filològica de l’IEC
16 d’octubre de 2013. Seminari sobre educació i ensenyament. Ponent: Jaume Bertranpetit,
biòleg, catedràtic d’Antropologia a la Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida de la
Universitat Pompeu Fabra, director de la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats i
membre de la Secció de Ciències Biològiques de l’IEC
esdiari.es/proces-de-reflexio-academica-per-a-aportar-propostes-per-a-la-catalunya-del-futur/
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30 d’octubre de 2013. Seminari sobre cultura. Ponent: Carles Miralles, poeta, catedràtic de
Filologia Grega a la Universitat de Barcelona i membre de la Secció Filològica de l’IEC
13 de novembre de 2013. Seminari sobre ciència. Carles Solà: químic, catedràtic d’Enginyeria
Química a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), exconseller d’Universitats, Recerca i
Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya i exrector de la UAB. És membre de la
Secció de Ciències i Tecnologia de l’IEC
27 de novembre de 2013. Seminari sobre societat i política. Ponent: Oriol Homs, sociòleg i
director del Centre d’Iniciatives i Recerques Europees a la Mediterrània (CIREM).
28 de novembre de 2013. Seminari sobre economia. Ponent: Guillem López Casasnovas,
economista, catedràtic d’Economia de la Universitat Pompeu Fabra i membre de la Societat
Catalana d’Economia, filial de l’IEC
11 de desembre de 2013. Presentació de conclusions
Fuente: Gemma Pujol (Institut d’Estudis Catalans)
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Òmniun i l'IEC s'uneixen en el seu rebuig
a la Lomqe i en defensa de la immersió
BARCELONA, 29 (EUROPA PRESS) La presidenta d'Òmnium
Cultural, Muriel Casals, i el president de la secció filològica
de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC), Isidor Marí, s'han unit
aquest dimecres en el seu rebuig al projecte de la Llei
Orgànica per a la Millora de la Qualitat Educativa (Lomqe)
del Govern espanyol, i han ressaltat els "bons resultats" de
la immersió. Així s'han expressat tots dos, acompanyats pel
president de l'IEC, Salvador Giner, en el marc de la
presentació d'una iniciativa per promoure un procés de
reflexió acadèmica davant d'una eventual Catalunya
independent, sota el nom de 'Qüestions d'Estat. Reflexions
per al país del futur'. Casals, després de preguntar-li si se
sumaran al front comú dels partits contra la Lomqe, ha
destacat que, malgrat el projecte estatal, la llei a "obeir" és
la Llei d'Educació de Catalunya (LEC). "És la llei que hem
d'obeir", ha sentenciat Casals, qui ha recordat que Òmnium
està implicada en la plataforma Som Escola que, segons la
seva opinió, fa una defensa clara de l'actual model
educatiu i de la immersió. Marí, que ha concretat que l'IEC
també forma part de la plataforma, ha lamentat que en la
Lomqe no s'hagi buscat el consens dels diferents sectors, i
ha vaticinat que no aconseguirà bons resultats ni educatius
ni socials en contraposició amb el model actual. "El que
hauria d'importar als responsables de polítiques educatives
són els resultats educatius i socials", ha sostingut Marí,
després de reivindicar que el model actual és el que millors
resultats ha donat en competències lingüístiques tant en
català com en castellà, i també en altres matèries. DEBAT
ACADÈMIC Respecte als debats i seminaris que les dues
entitats volen impulsar sobre la possibilitat que Catalunya
tingui un Estat propi, Casals i Giner han explicat que
tindran lloc entre juny i desembre d'aquest any i se
centraran en sis àmbits: llengua, educació, cultura, ciència,
economia i política. En una primera fase, el juny
s'organitzaran sis debats sobre aquestes qüestions oberts
a la ciutadania a la seu d'Òmnium --el primer el dimecres 5
de juny--, amb l'objectiu de generar un discurs que permeti
avançar cap a propostes més concretes. Els responsables
de dirigir aquests debats seran el sociolingüista Francex
Xavier Vila; els politòlegs Jordi Muñoz i Josep Maria Renau;
l'exconseller de Cultura Joan Manuel Tresserras;
l'economista Elsa Artadi; el professor de pedagogia
internacional de la UB Enric Prats, i el filòsof Josep
Ramoneda. A partir de setembre i fins a finals d'any tindrà
lloc la segona fase de la iniciativa a la seu de l'IEC on es
presentaran sis ponències, dirigides per un expert en cada
àmbit, a partir de les quals es redactaran les conclusions
finals. Entre aquests experts estan el mateix Marí;
l'economista Guillem López Casasnovas; el poeta i
catedràtic de Filologia Grega a la UB Carles Miralles; el
catedràtic d'Antropologia en la UAB i biòleg Jaume
Bertranpetit i l'exconseller d'Universitats Carles Solà. L'11
de desembre es farà un acte per presentar les esmentades

conclusions, que les dues entitats lliuraran a la presidenta
del Parlament, Núria de Gispert, i al Consell Assessor per a
la Transició Nacional. "No fem un document per al Govern.
És un document per al poble català", ha remarcat Giner,
que juntament amb una de les representants de la junta
d'Òmnium, Montserrat Gimeno, han precisat que tota la
informació de les jornades es podrà seguir a través de
'questionsdestat.cat'.[FIN]
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El IEC i Òmnium conviden a
pensar com serà el futur estat
català
Comencen un cicle de debats · Les
conclusions s'entregaran al Parlament i al
Consell Assessor per la Transició Nacional el
mes de desembre
L' Institut d'Estudis Catalans (IEC) i Òmnium Cultural han
presentat un cicle de conferències que pretén engegar el
debat sobre com ha de ser el futur Estat català. Amb aquest
procés de debat i reflexió intel·lectual i acadèmica, les dues
institucions volen posar-se al servei de la construcció de
l'estat propi impulsar la discussió sobre aspectes relacionats
amb la llengua, l'educació, la cultural, la ciència, l'economia i
la política. 'Els polítics donaran la forma política, però
nosaltres des de la societat civil ens sentim responsables
d'animar el debat', ha declarat la presidenta d'Òmnium. Les
conclusions s'entregaran al parlament i al Consell Assessor
per la Transició Nacional el mes de desembre.
El resultat de les conclusions es traduiran en un document conjunt que es lliurarà al conjunt de la societat civil. Amb aquesta voluntat,
el president de l'Institut d'Estudis Catalans, Salvador Giner, ha confirmat que l'entregaran al Parlament perquè 'no és un document pel
Govern sinó pel poble català' i és a la cambra on resideix la sobirania dels catalans. Giner ha apuntat també que el traslladaran al
Consell per a la Transició Nacional perquè el pugui incorporar al seu debat intern.
El doble objectiu de les dues entitats serà posar les bases perquè la ciutadania es pugui formar una opinió pròpia i acabar amb la
sensació d'inseguretat sobre el procés. El president de la secció filològica del IEC, Isidor Marí, creu que 'no es tracta de donar
solucions sinó alternatives'. Marí també ha explicat que s'intentarà acabar amb la sensació negativa i d'inseguretat que hi pugui
haver sobre el procés. Per això, ha dit, s'haurà de dissipar la idea que es vol transmetre des d'alguns sectors que 'el procés condueix
a uns finals tremendament dramàtics'.
En aquest sentit, l'IEC i Òmnium confien que el debat entre les dues entitats 'donarà lloc a una dinàmica de tranquil·litat i de serenor'.
Al final d'aquest cicle de seminaris i conferències, Marí s'ha mostrat convençut que les conclusions 'donaran solidesa i seguretat al
procés per aconseguir una sobirania perfectament possible i que és cada vegada més imprescindible'.
En sintonia amb Marí, la presidenta d'Òmnium Cultural, Muriel Casals, ha afirmat que aquest procés de debat ha de consolidar la idea
del nou Estat. 'Cal saber com el volem, quin contingut ha de tenir', ha dit Casals, conscient, però, que ells no són els constituents i
que per tant, hauran de ser els polítics els que li donin 'forma política'. Nosaltres, ha afegit, ens sentim responsables d'animar el
debat i de donar idees per a la construcció del nou estat.
Amb el lema 'Qüestions d'estat. Reflexions per al país del futur', el cicle de debats s'iniciarà amb una sèrie de taules rodones que
tractaran matèries com la llengua, l'educació, la política, la cultura, la ciència i l'economia. A la trobada hi intervindran el
sociolingüista, Francesc Xavier Vila, el politòleg, Jordi Muñoz, l'exconseller de cultura, Joan Manuel Tresserras, l'economista, Elsa
Artadi, el professor de pedagogia internacional de la UB, Enric Prats, i el filòsof, Josep Ramoneda.
El debat, que s'allargarà durant tot el mes de juny, desembocarà en unes conclusions que s'enviaran a l'Institut d'Estudis Catalans, on
experts acadèmics els analitzaran al llarg d'una sèrie de seminaris. Les conclusions definitives es presentaran l'11 de desembre i
s'enviaran al Parlament i al Consell Assessor per a la Transició Nacional.
Les dues entitats donen suport al model educatiu català i a la immersió lingüística
L'endemà de la cimera educativa entre la comunitat educativa i els partits polítics favorables a la immersió lingüística i contraris a la
LOMCE, la presidenta d'Òmnium, Muriel Casals, ha mostrat el seu suport al model educatiu català i la immersió lingüística i ha instat a
respectar la LEC: 'Per davant d'aquestes lleis posem la Llei aprovada per la majoria del parlament de Catalunya'. Per la seva banda, el
president de l'IEC, Salvador Giner, ha defensat que el que ha d'importar als responsables d'aquestes polítiques són els resultats
educatius i socials. Giner també ha recordat que 'la conjunció lingüística del català com a llengua vehicular és el que ha donat més
bons resultats en les competències lingüístiques tant en català com en castellà'.
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