Introducció de Fèlix Riera
La història del catalanisme és la història de donar resposta als constants
reptes als quals el nostre país s'ha vist sotmès des de 1833 fins als nostres
dies. El seu inici és el resultat de tornar a les nostres arrels, com va
expressar Aribau en la seva Oda a la pàtria, no per perllongar un estat de
nostàlgia del que vam ser sinó per evidenciar que només és possible
millorar el present i el futur dels catalans recuperant i proposant una
lectura de la realitat des de la mentalitat i els interessos propis de la
cultura catalana. Una resposta de Catalunya per a Catalunya però també
per a Espanya i Europa. El Catalanisme és abans de res un camp d'acció
per transformar la realitat per fer efectiva la seva visió reformadora i
modernitzadora del país, al marge fins i tot dels partits polítics. Aquesta
vocació de donar respostes, d'evitar la paràlisi, d'activar la reconstrucció
del nostre edifici cultural es va concretar amb l'impuls de la
normativització d'una llengua, el prestigi d'una literatura, el lideratge
d'una economia, la recuperació d'institucions culturals, la resistència a una
dictadura, el concurs actiu en la transició i en l'elaboració de la constitució,
la aprovació dels estatuts, l'aportació per fer possible l'entrada a Europa i
la proposta de Barcelona per acollir els Jocs Olímpics del 92 fins als nostres
dies. Tot això travessat per concepcions estètiques i de temperament
fixades pel modernisme i el noucentisme, els seus principals moviments
culturals, des dels quals es desprèn l'ordre i la innovació que segueixen
cedint les seves energies al nostre present.
Un catalanisme que avui es veu sotmès a una concepció de la post política
on es donen cita els espais de l'independentisme, els moviments d'una
sola idea, de les noves radicalitats, tant en l'esquerra com en la dreta
política, dels nous populismes. Un catalanisme que hauria de ser observat
avui, com fa dos segles, com el punt de trobada de les mentalitats més
compromeses de l'economia, política i cultura per seguir donant respostes
als nous reptes de la nostra societat.

El principal segueix sent el motor econòmic capaç de lligar, com en el
passat, el present amb el futur. És a dir, un catalanisme compromès amb
una economia de portes endins i enfora. Una economia que impulsa
oportunitat i acciona mecanismes de resposta social quan afloren les
crisis polítiques o econòmiques. L'ideal d enfortir l'edifici nacional de
Catalunya des de la responsabilitat i el compromís, expressat des de
sempre per al catalanisme, s'expressa en tota la seva potència de definició
des del fet econòmic. Economia que no sols ens parla de productivitat
i desenvolupament sinó també d'idees, d'una forma honesta, decidida i
innovadora de fer Catalunya.
Aquest cicle de conferències busca, des de l'anàlisi, il·luminar les noves
àrees d'acció de l'economia en el catalanisme en un afany de dotar-lo de
sentit pràctic per tornar a ell i desplegar les noves potencialitats de
Catalunya.
CATALANISME I ECONOMIA
Programa de la Jornada
Primera conferencia Tema: El consens catalanista i la recontrucció
d’una societat dividida.
De 4,30 a 4,45
Inauguració: Eduard Arruga, President de la
Societat Catalana d’Economia.
Ignasi Farreres, President del
Centre d’Estudis Econòmics i Socials.
De 4,45 a 4,50
del CEES i historiador.

Presentació del conferenciant: Emili Pons, V.P.

De 4,50 a 5,25
escriptor.

Conferència: Jordi AMAT FUSTÉ, filòleg i

De 5,25 a 5,35

Intervenció del públic.

Segona conferència

Tema: El naixement d’una idea.

De 5,40 a 5,45
Presentació del conferenciant: Miquel Vila,
enginyer industrial i membre del CEES.
De 5.45 a 6,20
Conferència: José Enrique RUIZ DOMÉNEC,
historiador i catedràtic de la U.A.B.
De 6,20 a 6,30

Intervenció del públic.

De 6,30 a 6,40

DESCANS BREU

Tercera conferencia
Tema: Greuges i model de país: Impulsors
econòmics del catalanisme del segle XXI.
De 6,45 a 6,50
Presentació del conferenciant: Salvador
Aragonés, periodista, profesor i membre del CEES
De 6,50 a 7,25
catedràtic de la U.P.F.

Conferència: Oriol AMAT, economista, diputat i

De 7,25 a 7,35

Intervenció del públic.

Quarta conferencia

Tema: El catalanisme en l’era de la post política.

De 7,35 a 7,40
Presentació del conferenciant: Ivan González,
diplomat en Ciències Empresarials i membre del CEES
De 7,40 a 8,15

Conferència: Felix RIERA, editor i escriptor.

De 8,15 a 8,30

Intervenció del públic

De 8,30 a 8.40

Cloenda.

