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Les Jornades Pensem#NacióXXI
impulsen la reflexió sobre la cultura
dins el projecte independentista
El 8 de febrer s'enceta un debat per abordar els trets culturals d'una futura
República Catalana a Barcelona

Les jornades per abordar els trets culturals en una futura república i si l'independentisme ho està incloent |
Pensem

El moviment independentista ha anat acompanyat d'una reflexió sobre la cultura d'una futura
República Catalana? Ha inclòs trets culturals en les polítiques dels partits independentistes o més
aviat les ha evitat? Sota aquestes premisses arrenquen les Jornades Pensem#NacióXXI el pròxim
8 de febrer a Barcelona, en un escenari ple d'experts que abordaran el relat cultural, que havia
fonamentat tradicionalment el catalanisme polític, ha quedat relegat a un segon pla, davant altres
argumentaris, com ara el fiscal, l'econòmic o el social.
La Fundació Congrés de Cultura Catalana, l'Associació Catalana de Professionals i Pensem
organitzen aquestes jornades al Centre Artesà Tradicionàrius a la Plaça Anna Frank, on també
encetaran la reflexió sobre la crisi i els efectes negatius que ha tingut sobre la cultura catalana.
Agustí Alcoberro, president de la Fundació i Joan Manuel Tresserras iniciaran les jornades a les
9:30 amb el debat "Estat sense Nació?".
Jaume Sobirana i Francesc Serés abordaran una altra jornada de debat amb "La globalització,
oportunitat per a la cultura catalana?" amb la moderació de Teresa Fèrriz; i per tancar la jornada
de Pensem es parlarà d'un tema que les mateixes jornades qualifiquen de provocatiu: "Les
institucions culturals poden ser independents?", amb la participació de Xavier Antich, Oriol
Magrinyà, Carme Clusellas i la moderació de Marta Rovira.

?L'auge del moviment independentista no ha anat acompanyat, paradoxalment, d'una reflexió
sobre la cultura que volem en la República Catalana
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?D'altra banda, la crisi ha suposat una reducció dels fons destinats a la creació i al patrimoni
culturals#PensemCultura
(https://twitter.com/hashtag/PensemCultura?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
? Fundació Congrés de Cultura Catalana (@FundacioCCC) January 27, 2020
(https://twitter.com/FundacioCCC/status/1221731222059212801?ref_src=twsrc%5Etfw)
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