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Record en els 10 anys sense Ernest Lluch 
 
 
El proper dia 21 de novembre farà deu anys de l’assassinat d’Ernest Lluch. Per molts de 
nosaltres, conscients dels valors de la llibertat i de la raó, aquesta pèrdua fou irreparable. Lluch 
era un intel·lectual valorat, un polític respectat i un comunicador enormement popular. 
Professor, intel·lectual, investigador, escriptor, parlamentari, ministre, rector d’Universitat, 
articulista, tertulià... tot això fou Ernest Lluch, i per tot això se’l recorda, se’l reconeix i estima. 
Ara, anys després, la Fundació Ernest Lluch projecta al futur les seves inquietuds amb la 
voluntat que la figura de Lluch no sigui un final sinó un inici generador de saber i reflexió per a 
la ciutadania. 
 
La Fundació inicia el proper decenni centrant la seva acció i programació estable d’activitats en 
el foment del diàleg entre els ciutadans de Catalunya, Espanya i Europa en aquells temes 
centrals per a la ciutadania. El diàleg és un concepte que s’associa al llegat humanista d’Ernest 
Lluch, al mateix temps que esdevé un valor indispensable per a l’entesa entre persones i 
pobles.  
 
En aquests 10 anys sense Ernest Lluch, la Fundació ha programat diversos actes en els que 
recordarem la seva figura i en els que també, volgudament, afegirem reflexió, atrevint-nos a 
pensar, com ell demanava, a través del diàleg sobre aquells temes que ens preocupen i 
ocupen. 
 
Ens faria molta il·lusió que ens hi poguéssiu acompanyar per recordar-lo plegats. 
 
Moltes gràcies, 
 
Fundació Ernest Lluch 
www.fundacioernestlluch.org  

 
 



 

 
Programa d’Actes  

Tardor 2010 
 
 

 
Setembre 

 
 

• L'Auditori recorda a Ernest Lluch en el concert ina ugural de l'OBC   
Des de la Fundació Ernest Lluch es vol agrair molt sincerament i pública, a la direcció 
de l’Auditori per aquest gest que inicia de manera simbòlica els actes de record en els 
10 anys d’absència.  
 
Dies: Divendres 24 Setembre 19:00h. i Diumenge 26 Setembre 11:00h. 
Lloc:  L'Auditori. C/ Lepant, 150, Barcelona. 
 

• Ernest Lluch In Memoriam – Seminari Azkoitia   
Seminari en record d'Ernest Lluch, a l'Institut Internacional Xabier Maria de Munibe 
d'Estudis del Segle XVIII. El Seminari se celebrarà del 23 al 25 de setembre, al Palau 
d'Insausti, a Azkoitia,...  

 
            Dies: 23 de Setembre    Lloc:  Palau Insausti. Azkoitia 
 

 

 
Novembre 

 
 
 
• Ernest Lluch: Medalla d'Or de l'Ordre al Mèrit del Pla Nacional sobre 

Drogues  amb la ministra Leire Pajín i el ministre Alfredo P érez Rubalcaba  
Acte de lliurament de la Medalla d'Or de l'Ordre al Mèrit del Pla Nacional sobre 
Drogues, que el Ministeri de Sanitat concedeix a Ernest Lluch a títol pòstum.  
 
Dia: Dimecres 3 Novembre 
Hora :11:00 
Lloc:  Ministeri de Sanitat. Madrid 
 
 

 
 
 
 



 

 
 
• Aragó recorda a Ernest Lluch  amb Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón  

El proper dimecres 10 de novembre a les set de la tarda, al Paranimf de la Universitat 
de Saragossa, tindrà lloc l'acte principal d'homenatge a Ernest Lluch, a terres 
aragoneses.  
 
Dia: Dimecres 10 Novembre 
Hora: 19:00 
Localització: Paranímf Universitat de Saragossa 

 

• Castelló recorda a Ernest Lluch i se signa el conve ni amb la UJI  amb 
Federico Mayor Zaragoza i Lluís Maria de Puig + Exp osició  

La secció valenciana de la Fundació Ernest Lluch organitza diversos actes en record 
d'Ernest Lluch, a Castelló i província. Es tracta d'una bona oportunitat per homenatjar a 
Ernest Lluch i per visitar l'exposició Ernest Lluch el valor de la raó, que s'exhibirà en 
paral·lel a l'acte de record.  
 
Dia: Dijous 11 Novembre 
Hora: 19:00 
Localització: Saló d’exposicions de la Fundació Bancaixa. 2n pis mateix edifici. Carrer 
d'Enmig, 82. 

 
 

• Les Jornades d'Economia Espanyola d'Alacant reten h omenatge a 
la figura d'Ernest Lluch  
 Els economistes reunits en l'edició 25 de les Jornades sobre Economia Espanyola, 
organitzades per l'Associació Lliure d'Economia (ALDE) i la Universitat d'Alacant, reten 
homenatge a la figura de Lluch.  

 
Dia: Divendres 12 Novembre 
Hora: 10:45 
Localització:  Universitat d’Alacant 

 
 

• El Copagament en sanitat. Elements per a un debat I nformat  a 
València, amb José Manuel Freire i Vicente Ortún   
Acte que comptarà amb la intervenció de: Jose Manuel Freire Campo. Cap del 
Departament de Salut Internacional de la Escuela Nacional de Sanidad, Instituto de 
Salud Carlos III, Madrid.  
 
Dia: Dimarts 16 Novembre 
Hora: 19:00 
Localització:  Col·legi Major Rector Peset de la Universitat de València 
 
 

 
 



 

 
 

• Homenatge del Cercle d’Economia   amb Salvador Alemany, Enric 
Corominas, Anton Costas y Javier Solana.  
Ernest Lluch. 10 anys després Ernest Lluch fou un polític molt influent en la transició i 
en els primers anys de vida en democràcia; un reconegut acadèmic i un ciutadà 
comprès.  

 
Dia: Dimecres 17 Novembre 
Hora: 19:00 
Localització: Cercle d'Economia (Provença 298, 08008 Barcelona) 

 
 
 

• Concert al Castell d'Alaquàs en homenatge a Ernest Lluch  concert:  El 
arpa de Tristán. Música medieval artúrica  
Programa - Repertori El arpa de Tristán Música medieval artúrica - Alfonso X el Sabio 
(1221-1284). 
 
Dia: Dissabte 20 Novembre 
Hora: 20:00  
Localització:  Castell d’Alaquàs 

 
 

• Trobada - esmorzar amb Patrons, Fundadors, Amics i Protectors de 
la Fundació Ernest Lluch  acte intern  
Trobada institucional d’ordre intern per a exposar la tasca feta, la tasca per fer i canvis 
que preveu la Fundació per als propers 10 anys. Coincidint amb aquest acte es preveu 
exhibir l’exposició Ernest Lluch, l’esforç per construir un país. 
 
Dia:  Diumenge 21 Novembre 
Hora: 10:00 
Localització:  Seu Fundació Ernest Lluch – Biblioteca Ernest Lluch de Vilassar de Mar 

 
 
 

• La Universitat de València recorda a Ernest Lluch, deu anys 
després de la seva mort  amb Antón Costas  
El proper dilluns 22 de novembre, la Universitat de València i la Facultat d'Economia de 
la mateixa, homenatgen a Ernest Lluch, qui fou professor de la Universitat. Actes "10 
anys sense Ernest Lluch”.  

 
Dia:  Dilluns 22 Novembre 
Hora: 12:00 
Localització: Universitat de València. Campus dels Tarongers 

 

 
 



 

 
 

Desembre 
 
 

• Barcelona recorda Ernest Lluch  amb Borja de Riquer, Xavier Sardà, Enric 
Lluch i l’Excm. alcalde Sr. Jordi Hereu  
Passeig per la Barcelona de Lluch, politica, històrica i ciutadana. 
 
Dia:  2 de desembre,  
Hora: 19 hores  
Lloc:  Saló del Tinell. Barcelona 

 
• Presentació del Xè volum "Ernest Lluch Opina"   amb Muriel Casals, 

Lluis Maria de Puig i Joaquim Ferrer (alcalde de Vi lassar)   
Acte de presentació del desè recull d’articles de premsa, publicats per Ernest Lluch a 
La Vanguardia, entre 1994 i l'any 2000.  

 
Dia: Dijous 9 de desembre 
Hora: 19:30 
Lloc: Sala d’actes de la Biblioteca Ernest Lluch de Vilassar de Mar 

 
• Acte institucional de record   amb Enric Lluch, Pere Gimferrer i el MH 

President de la Generalitat de Catalunya.   
El 21 de novembre farà 10 anys de l’assassinat d'Ernest Lluch. La Fundació Ernest 
Lluch impulsa una sèrie d’activitats en el seu record  a Catalunya i arreu dels territoris 
lluchians.  
 
Dia:  Dissabte 11 Desembre 
Hora: 12:00 
Lloc:  Saló Sant Jordi. Palau de la Generalitat de Catalunya. 

 
• La RCOC dedica a Ernest Lluch l'òpera Sesostri de D omènec 

Terradellas en la seva estrena mundial a Barcelona   
La Reial Companyia d'Òpera de Cambra de Barcelona dedica aquesta òpera a Ernest 
Lluch, melòman i admirador de la música de Terradellas 
 
Dia:  Dissabte 11 Desembre 
Hora: 20:30 
Lloc:  L’Auditori d Barcelona 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
• Jornada acadèmica sobre Economia, a la UB   amb Josep Ramoneda, 

Carles Sudrià i Joan Tugores . Catedràtic d’Economia. Ex-Rector de la Universitat de 
Barcelona 
En preparació La jornada d'enguany se centra en "Economia i Filosofia", i constarà de 
tres ponències inicials i d'un debat posterior.  
 
Dia:  Dimarts 14 Desembre 
Hora: 12:00 
Lloc:  Facultat Economia i Empresa. Universitat de Barcelona 

 
 
 

• V Jornada Ernest Lluch de Sanitat   
En preparació. Una jornada sobre sanitat i consum, organitzada conjuntament per la 
Fundació Ernest Lluch i la Conselleria de Salut de la Generalitat de Catalunya. 
 
Dia:  Dimarts 14 Desembre 
Hora:  16:30 
Lloc:  Palau Robert 
 

 
 
 

• Acte Anual d’atorgament Beques “Ernest Lluch” 2010  amb JM 
Carreras, Jordi Maluquer B., Jordi Maluquer de Mote s., Agustí Alcoberro   
Acte de concessió i presentació de la Beca de Recerca Ernest Lluch i de la Beca Ernest 
Lluch de Recuperació del Patrimoni Musical. En el marc d’aquest acte, a més de 
guardonar els respectius...  
llegir més ... »  
 
Dia:  Dimarts 21 Desembre 
Hora:  19:00 
Localització:  Auditori del Museu d’Història de Catalunya 

 



 

 
 
 

 
Activitat x Activitat  

Tardor 2010 
 
 

Setembre 
 
 

L'Auditori recorda a Ernest Lluch en el concert ina ugural de 
l'OBC 

 

Dies : 
Divendres 24 Setembre 19:00 
Diumenge 26 Setembre 11:00 
Localització:  
L'Auditori. C/ Lepant, 150, Barcelona. 
Organitza:  
L'Auditori 
 
Comentari:  

Des de la Fundació Ernest Lluch es vol agrair molt sincerament i pública, a 
la direcció de l’Auditori per aquest gest que inicia de manera simbòlica els 
actes de record en els 10 anys d’absència d’Ernest Lluch . 

Durant tres dies, del 24 al 26 de setembre, l'Auditori de Barcelona amb l'avinentesa que l’OBC va 
interpretar la Simfonia núm. 7 de Xostakóvitx , va recordar a Ernest Lluch, coincidint amb la proximitat 
del desè aniversari de la seva mort. Podeu llegir l'escrit en record d'Ernest Lluch que es va incloure en el 
programa de mà, aquí .  
D'altra banda, també posem a la vostra disposició el tall d'àudio  extret de la secció Clàssics de la 
clàssica, que dinamitza Jordi Maluquer  (patró de la Fundació Ernest Lluch) i que es va emetre el passat 
dissabte 25 de setembre dins del programa "La primera pedra", de RAC1. En aquest tall podreu escoltar 
part de la peça de Xostakóvitx, interpretada per l'Orquestra Simfònica de la Ràdio Eslovaca dirigida per 
Ladislav Slovák . 

 
 



 

 

 
 
 

ERNEST LLUCH IN MEMORIAM  

 
Seminari: L'economia política i la creació 
de l'esfera pública a la il·lustració 
europea 
 
Dies:  Del 23 al 25 de setembre de 2010.  
Acte d’homenatge:  divendres 23 a les 19.30 hores 
Lloc:  Palacio Insausti de Azkoitia 
 
Comentari  
 
Seminari en record d'Ernest Lluch, a l'Institut 
Internacional Xabier Maria de Munibe d'Estudis 
del Segle XVIII . El Seminari se celebrarà del 23 al 25 
de setembre, al Palau d'Insausti, a Azkoitia, a la seu 
de l'Institut , i té com a directors els professors Jesús 
Astigarraga  i Javier Usoz  (ambdós de la Universitat 
de Saragossa).   
 
 
 
 

 

Programa  
 
Dijous 23 setembre  
 
19,30h   ERNEST LLUCH IN MEMORIAM 
 
Participants:  
- Markel Olano Jn.  Gipuzkoako Ahaldun Nagusia. 
- Blanca Urgell And. Eusko Jaurlaritzaren Kultur Sailburua.  
- Asier Arranbarri Jn.  Azkoitiko Alkatea. 
- José Maria Urkía Jn.  Xabier Maria de Munibe XVIII. Mendeko Ikasketen Nazioarteko Institutuaren 
Zuzendaria. 
- Jesús Astigarraga Jn.  Xabier María de Munibe XVIII. Mendeko Ikasketen Nazioarteko Institutuaren 
Zuzendari Zientifikoa. 



 

 

 
 
 

Novembre 
 
 

Ernest Lluch: Medalla d'Or de l'Ordre al Mèrit del Pla Nacional 
sobre Drogues 

 

El Ministeri de Sanitat a proposta de la Delegada d el 
Pla Nacional sobre Drogues li concedeix aquest 
guardó a títol pòstum 
  
Dia: Dimecres 3 Novembre 
Hora : 11:00 
Lloc: Ministeri de Sanitat. Madrid 
Organitza: Ministeri de Sanitat 

 
 

Comentari:  
 
Acte de lliurament de la Medalla d'Or de l'Ordre al Mèrit del Pla Nacional so bre Drogues , que el 
Ministeri de Sanitat concedeix a Ernest Lluch a títol pòstum. De part de la Fundació Ernest Lluch hi 
assistirà el vicepresident Enric Lluch , acompanyat d’Eulàlia Lluch , filla d’Ernest. L’acte començarà amb 
una taula rodona sobre els 25 anys del Pla Nacional sobre Drogues. Acte seguit, el Ministre Alfredo 
Pérez Rubalcaba   parlarà del la lluita contra el narcotràfic i en acabar, es procedirà a l'entrega del guardó. 
Per últim, la Ministra de Sanitat, Sra. Leire Pajín  realitzarà el parlament de cloenda. 

  
 



 

 
 
 

Aragó recorda a Ernest Lluch  
 

 

Aragó recorda a Ernest Lluch amb la creació de 
la Càtedra  i la presentació del llibre 
Aragonesismo Austracista  

 
Dia: Dimecres 10 Novembre 
Hora: 19:00 
Localització: Paranímf Universitat de Saragossa 
Organitza: Fundació Ernest Lluch - Secció Aragonesa 
 
 
 

 
Comentari:  
 
Ahir, dimecres 10 de novembre, es va tancar a Saragossa l'acord entre la Universitat de Saragossa i la 
Fundació Ernest Lluch, per tal de crear la Càtedra Ernest Lluch , la primera de l'Estat i que estarà 
dedicada al foment de la Història del Pensament Econòmic i al llegat acadèmic d'Ernest Lluch . 
  
La signatura, la realitzaren el rector de la Universitat de Saragossa, Manuel López i el vicepresident de la 
Fundació Ernest Lluch, Lluís Maria de Puig. Acte seguit va tenir lloc la presentació de la reedició del llibre 
Aragonesismo Austracista, prologat per Ernest Lluch. La presentació d'aquest llibre, prevista per l'any 
2000 s'havia de fer el dia que assassinaren a Lluch, junt amb el president del Govern d'Aragó, Marcelino 
Iglesias.  Ahir, deu anys després, es va poder dur a terme amb la presència de l'altre ponens que havia 
d'acompanyar a Lluch: Miguel Herrero de Miñón , membre del Consell d'Estat i consultor internacional en 
l'actualitat. 
 
En aquest acte aragonès de record a Ernest Lluch, es va comptar amb la presència del vicepresident de 
la Fundació Ernest Lluch, Lluís Maria de Puig;  de Pilar Zaragoza , vicerectora de Relacions Institucionals 
i Comunicació, i el president i vicepresident de la secció aragonesa de la fundació, Alfonso Sánchez 
Hormigo  i José María Serrano , amb la qual la universitat col.laborarà en la generació del coneixement 
en àrees com Economia, Història, Pensament Econòmic i Sanitat. Per aconseguir-ho, ambdues 
institucions realitzaran accions conjuntes, com el suport a projectes de recerca, tesis doctorals i projectes 
de fi de carrera relacionats amb l'àmbit de la promoció de pràctiques d'estudiants, la concessió de premis i 
beques o l'organització de diferents activitats de comunicació i formatives. 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

Les Jornades d'Economia Espanyola d'Alacant reten 
homenatge a la figura d'Ernest Lluch  
 
 

 
Economistes reten homenatge a Ernest Lluch, a 
Alacant 
 
Dia:  Divendres 12 Novembre 
Hora:  10:45 
Localització: Universitat d'Alacant 
Organitza: Asociación Libre de Economía (ALdE) y la 
Universitat d’Alacant 
Col·labora: Fundació Enest Lluch - Sección Valenciana 
 
Comentari: 
 
Els economistes reunits en l'edició 25 de les Jornades sobre 
Economia Espanyola, organitzades per l'Associació Lliure 
d'Economia (ALDE) i la Universitat d'Alacant, el passat 12 de 
novembre varen retre homenatge a la figura d'Ernest Lluch, en 
el desè aniversari de la seva mort. 
  
El professor José Luis García Delgado  va destacar el 
compromís d'Ernest Lluch a tots els seus llocs. Fins i tot va 
recordar una de les seves frases preferides: "Uns fan història i 

altres tenen ulleres per llegir-la". D'altra banda l'ex-rector Andrés Pedreño , que va ser alumne de Lluch a 
València, va afegir que "no sabia estar en els llocs sense comprometre's", al mateix temps que va 
ressaltar les seves aportacions, visions i idees innovadores.  
 
 
Intervingueren a l'acte: 
 
Ignacio Raneda , rector de la Universitat d’Alacant 
José Luís Garcia Delgado , president honorari de ALDE i exrector de  la UIMP  
Andrés Pedreño , exrector de la Universitat d’Alacant.  
Antonio Escudero , catedràtic d'Història Econòmica de la Universitat d’Alacant, en nom del President de 
la Fundació Ernest Lluch, Fabià Estapé. 
 
 



 

 
 

Castelló recorda a Ernest Lluch i se signa el conve ni amb la UJI 

 

Acte en record dels "10 anys sense Ernest Lluch" 
amb Federico Mayor Zaragoza i signatura del conveni  
entre la Fundació i la UJI 

Dia:  Dijous 11 Novembre 
Hora:  19:00 
Lloc:  Saló d’exposicions de la Fundació Bancaixa. 2n pis 
mateix edifici. Carrer d'Enmig, 82. 
Organitza: Fundació Ernest Lluch - Secció Valenciana 
Amb la col·laboració de: Universitat Jaume I; Fundació 
Bancaixa i la Càtedra de la Unesco d’estudis per la Pau. 
 
Comentari: 

Ahir dijous 11 de novembre va tenir lloc la signatura del 
conveni entre la Universitat Jaume I i la Fundació Ernest 
Lluch i l'acte en record dels "10 anys sense Ernest Lluch", 
a Castelló. Per a l'ocasió es comptà amb la conferència 
de Federico Mayor Zaragoza , així com de les 
intervencions del vicepresident de la Fundació Ernest 

Lluch, Lluís Maria de Puig  i del Rector de la Universitat Jaume I, Vicent Climent . 
 
Segons Mayor Zaragoza: "Si alguna cosa va caracteritzar a Ernest Lluch va ser la seva defensa 
del diàleg i dels valors de la pau". El president de la Fundació Cultura de Pau va fer aquestes 
declaracions davant de la Llotja del Cànem de la capital de la Plana, poc abans d'assistir a 
l'acte d'homenatge que va organitzar la Fundació Ernest Lluch en col.laboració amb la 
Universitat Jaume I a l'Edifici de Bancaixa. Des d'ahir i al llarg d'una setmana romandrà a 
Castelló l'exposició "Ernest Lluch, el valor de la raó" , una oportunitat per aprofundir en el 
llegat de Lluch i per estendre la màxima que: la pau exigeix diàleg. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

El Copagament en sanitat. Elements per a un debat I nformat 
Xerrada dins del cicle “Per una sanitat pública de qualitat" 
 

 
 
Dia:Dimarts 16 Novembre 
Hora:  19:00 
Lloc:  Col·legi major Rector Peset de la Universitat de València 
Organitza:  Ajuntament d'Alaquàs, Acdesa i Fundació Ernest Lluch 
Col·labora:  Universitat de València (Col·legi Major Rector Peset) 
 
Comentari:  
 
Acte quecomptarà amb la intervenció de: 
  

• Jose Manuel Freire Campo . Cap del Departament de Salut 
Internacional de la Escuela Nacional de Sanidad, Instituto de 
Salud Carlos III, Madrid. 

• Vicente Ortún . Professor del Departament d'Economia i Empresa 
i Director del Centre de Recerca en Economia i Salut (CRES) de la 
Universitat Pompeu Fabra. 

i la moderació anirà a càrrec de:  
• Salvador Peiró . Cap de l'Area de Recerca en Serveis de Salut, 

Centre Superior d'Investigació en Salut Pública (CSISP). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

Homenatge del Cercle d’Economia 
Ernest Lluch 10 anys després 
 
 

Ernest Lluch. 10 anys després 
 
Dia:  Dimecres 17 Novembre 
Hora:  19:00 
Localització:  Cercle d'Economia (Provença 298, 08008 
Barcelona) 
Organitza: Cercle d'Economia 
Col·labora: Fundació Ernest Lluch 
 

 
Comentari:  
 
Ernest Lluch fou un polític molt influent en la transició i en els primers anys de vida en democràcia; un 
reconegut acadèmic i un ciutadà comprès. I també una persona molt significada en el Cercle durant 40 
anys. Fou el primer Secretari General l'any 1958, i era Vicepresident del Cercle d'Economia al morir. 
 
Per tot plegat volem recordar l'amic Ernest Lluch en aquest Aniversari, tot aproximar-nos a la seva 
petrsona i ales seves idees, en un moment en què, més que mai, es fan necessaris els seus 
plantejaments i les seves actituds. 
 
 
Intervindran:  
 
Salvador Alemany.  President del Cercle d'economia 
Enric Corominas.  Expresident del Cercle d'Economia 
Antón Costas. Catedràtic de Política Econòmica de la UB 
Lluís Foix.  Periodista 
Javier Solana . President del Centro de Economía dy Geopolítica Global d'ESADE 
 
 
 
 



 

 
 
 

Concert al Castell d'Alaquàs en homenatge a Ernest Lluch 
 

 
Programa – Repertori : L’arpa de Tristany  
Música medieval artúrica  
Acte de record a Ernest Lluch en el desè aniversari de la 
seva mort 
 
Dia:Dissabte 20 Novembre 
Hora:  20:00 
Localització:  Castell d'Alaquàs 
Organitza:  Ajuntament d'Alaquàs i Fundació Ernest 
Lluch-Secció valenciana 
 
Programa: 
 
- Alfonso X el Sabio (1221-1284): O que a Santa María. 
Cantiga 35 (Rey Arturo) 
- Anónimo inglés (S. XIII): Danzas del Bosque sin 
Retorno. Stantipes I, II y III (Instrumental) 
- Walter von der Vogelweide (1170-1230): Unter der 
linden 
- Hildegard von Bingen (1098-1179): Karitas habundat  
- Walter von der Vogelweide: Palästinalied 
- Chretien de Troyes (1120-1180): D´amors, qui má tolú 
a moi (Tristán)  
- Anónimo inglés (S. XII): Redit aetas aurea 
- Richard I, Coeur de Lion (1157-1199): Ja nus hons pris 
- Anónimo francés (C. 1190): Pange melos lacrimosum  
- Hildegard von Bingen: Laus Trinitati 
- Anónimo francés (S. XIII): Quarte Estampie Royale 
(Instrumental) 
- Le Chatelain de Coucy (C. 1186-1203): La douce voiz 

du rosignol sauvage (Tristán) 
- Bernart de Ventadorn (C. 1130-1200) : Can vei la lauzeta (Tristán) 
- Wolfram von Eschenbach (1170-1220): Do Man dem edelen syn  
Getzeit 
- Alfonso X, el Sabio: Des quando Deus sa Madre. Cantiga 419 (Rey Arturo)  
- Alfonso X el Sabio: Dereit´é de ss´end´achar. Cantiga 108 (Merlín) 
 
Conjunt:  
 
Capilla Antigua de Chinchilla  
Luisa Maesso , canto 
Juan Francisco Sanz , canto y percusión 
José Ferrero , canto, simphonia, salterio y arpa céltica 
Alfonso Sáez , flauta, gemshorn, cornamusa y chirimía  
Ana López Pintor , fídula y rabel 
Sergio Alonso , viola, rabel y trompa marina  
 
José Ferrero , director 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
Trobada - esmorzar amb Patrons, Fundadors, Amics i 
Protectors de la Fundació Ernest Lluch (Acte Intern ) 
 

 
 
Acte Institucional intern en record d'Ernest Lluch 
 
 
Dia:  Diumenge 21 Novembre 
Hora:  10:00 
Lloc:  seu de la Fundació (Edifici Biblioteca Ernest Lluch, Santa Eulàlia 
66-80, Vilassar de Mar). 
Organitza:  Fundació Ernest Lluch 
 
 
 

 
 
Comentari: 
 
Trobada institucional d’ordre intern per a exposar la tasca feta, la tasca per fer i canvis que preveu la 
Fundació per als propers 10 anys. Coincidint amb aquest acte es preveu exhibir l’exposició Ernest Lluch, 
l'esforç per construir un país a la seu de la Fundació (Edifici Biblioteca Ernest Lluch, Santa Eulàlia 66-80, 
Vilassar de Mar). 
 
Desenvolupament de l'acte:  
 
10.15 - Obertura de portes 
10.30 - Esmorzar 
11.00 - Acte institucional (Sala d'actes  de la Biblioteca)  

• Parlament en Record a Ernest Lluch i Martín 
• Balanç d'activitats de la Fundació Ernest lluch 

• Objectius i perspectives 
11.45 - Torn obert de preguntes i diàleg 
 



 

 
 
 

 
La Universitat de València recorda a Ernest Lluch, deu anys 
després de la seva mort 
 

 
Actes "10 anys sense Ernest Lluch" 
a la Universitat de València 
 
Dia:Dilluns 22 Novembre 
Hora: 12:00 
Lloc:  Universitat de València. Campus 

dels Tarongers 
Organitza:  Universitat de València i Fundació ernest Lluch - Secció Valenciana 
 
Comentari:  
 
El proper dilluns 22 de novembre, la Universitat de València i la Facultat d'Economia de la mateixa, 
homenatgen a Ernest Lluch , qui fou professor de la Universitat.  
 
A les 12 hores 
• Acte acadèmic . Saló Sánchez Ayuso, Facultat d'Economia Presideix el senyor Rector, Esteban 

Morcillo . Intervenen: La Degana de la Facultat, Trinitat Casasús , i, en nom del President de la 
Fundació Ernest Lluch, Fabià Estapé, el president de la secció Valenciana, Vicent Soler .  

• Lliçó Magistral Ernest Lluch: "Mercat i Estat: paisatge per a desprès de la batalla", a càrrec 
d'Anton Costas , catedràtic d'Economia Aplicada de la Universitat de Barcelona. Presenta el doctor 
Salvador Almenar .  

 
A continuació  
• Inauguració de l’Exposició  “Ernest Lluch: el valor de la raó”. Al hall de la Facultat.  
 
Per a cloure els actes  
• Col•locació de “flors fresques”  en la ceràmica dedicada al professor Ernest Lluch, a la façana de la 

Facultat que dóna al carrer del seu nom. 
• Interpretació del “Cant dels Ocells” , a càrrec del violoncel•lista, Pere Joan Carrascosa.  



 

 
 
 

Desembre 
 
 

Barcelona recorda Ernest Lluch   

AJUNTAMENT DE BARCELONA I FUNDACIÓ ERNEST LLUCH 
 
 

Dia i hora:  2 de desembre, 19 hores 
Lloc:  Saló del Tinell. Plaça del Rei. Barcelona 
Organitzen: Ajuntament de Barcelona i 
Fundació Ernest Lluch  
 
Intervindran: 

• Sr. Jordi Hereu – Excm. alcalde de 
Barcelona 

• Sr. Enric Lluch i Galera  – 
Vicepresident de la Fundació Ernest 
Lluch i representant de la família a 
l’acte 

• Sr. Borja de Riquer – Historiador  

• Sr. Xavier Sardà  – Periodista 

 
Comentari 
 
Nascut a Vilassar de Mar, Barcelona va convertir-se ben aviat en la ciutat de referència d’Ernest Lluch. 
Barcelona són els estudis a la Plaça Lesseps i guanyar-se un sou dins del negoci familiar. Són els primers 
contactes amb la política i la seva elecció com a primer delgat del sindicat democràtic d’estudiants. 
Barcelona és la vinculació amb una generació esforçada que va decidir treballar per construir un nou país. 
Barcelona és la lluita política, si, però també el Cercle d’Economia i la Universitat de Barcelona, com a 
estudiant i professor. És el Barça i el Palau de la Música i l’Orfeó Català. Barcelona és on tertuliejava i on 
tenia llar.  
 
Barcelona és el passeig de Lluch per la història, per la política, per la seva condició de ciutadà. Barcelona 
és doncs on va sentir i estimar, i on va deixar la vida. I és la ciutat que el va vetllar, amb emoció, ara farà 
10 anys. 
 
L’Ajuntament de Barcelona i a Fundació Ernest Lluch us conviden a recordar la Barcelona de Lluch, i 
passejar pels diferents espais físics, polítics i cívics pels que aquest va transitar. I volem fer-ho per evocar 
una ciutat que canviava i creixia al so de persones que, com Lluch, van treballar i esforçar-se per conrear 
ciutadania. Barcelona recorda avui a Lluch, perquè la seva mort no sigui un final sinó un principi 
generador de reflexió per a la ciutadania. 
 



 

 
 
 

Acte en homenatge a Ernest Lluch a Morella 

 

Dia:  Dilluns 6 Desembre  
Hora:  12:00 
Localització:  Morella (Castelló) 
Organitza:  Ajuntament de Morella, amb la 
col·laboració de Fundació Ernest Lluch - Secció 
Valenciana 
 
Comentari:  
 
El proper dilluns 6 de desembre a les 12 hores, 
l'Ajuntament de Morella organitza un acte en 
homenatge a Ernest Lluch que comptarà amb la 
presència del vicepresident de la Fundació 
Ernest Lluch, Lluís Maria de Puig , i de l'alcalde de Morella, Joaquim Puig.  La jornada començarà amb la 
visita a l'Exposició: Ernest Lluch, el valor de la raó , per seguir després amb els parlaments 
institucionals. 
 



 

 
 
Presentació del Xè Volum "Ernest Lluch Opina " 
 
 

Recull d'articles publicats per Ernest Lluch a  La 
Vanguardia  
 
Dia: Dijous 9 Desembre 
Hora:  19:30 
Localització:  Sala d'actes de la Biblioteca Ernest Lluch de 
Vilassar de Mar. C/ Santa Eulàlia 66-80. 
Organitza:  Fundació Ernest Lluch i Ajuntament de Vilassar 
de Mar 
 

 
Comentari:  

 
Acte de presentació del desè recull d’articles de premsa, 
publicats per Ernest Lluch a La Vanguardia, entre 1994 i 
l'any 2000. L'acte comptarà amb la intervenció de la 

prologuista de la present edició: Muriel Casals , presidenta d'Òmnium Cultural i professora del 
Departament d'Economia i Història Econòmica de la UAB. 
 
Per desè any consecutiu i coincidint enguany amb la celebració dels actes en record d'Ernest Lluch "10 
anys sense Ernest Lluch", la Fundació i l’Ajuntament de Vilassar de Mar col·laboren de nou en la tasca de 
donar a conèixer el pensament i obra d’Ernest Lluch. L'edició d'aquest recull d'articles constitueix una 
excel·lent oportunitat per rellegir articles que han esdevingut bons referents per a l’anàlisi de qüestions 
relacionades amb l’economia, la política, la sanitat, la història i la música, entre altres aspectes 
susceptibles de l’interès i estudi d’Ernest Lluch.  

 
 



 

 
 
 
 
 

Acte institucional de record 
10 anys sense Ernest Lluch 
 
Saló Sant Jordi (Palau de la Generalitat de Catalun ya) 
 
 

 
Dia:  Dissabte 11 Desembre 
Hora:  12:00 
Lloc:  Saló Sant Jordi. Palau de la 
Generalitat de Catalunya 
Organitza:  Departament de la 
Presidència de la Generalitat de 
Catalunya i Fundació Ernest Lluch 
 

 

Comentari:  

 
El 21 de novembre farà 10 anys de l’assassinat d'Ernest Lluch. La Fundació Ernest Lluch impulsa una 
sèrie d’activitats en el seu record  a Catalunya i arreu dels territoris lluchians, com Aragó, València, País 
Basc i Madrid ( podeu consultar el programa d'actes ). El proper dia 11 de desembre, al Saló Sant Jordi 
de la Generalitat tindrà lloc l'acte central amb la presència del Molt Honorable President de la Generalitat 
de Catalunya. 
 

Parlaments:  
 
- Sr. Enric Lluch , Vicepresident de la Fundació Ernest Lluch i representant de la família Ernest Lluch a 
l’acte 
- Sr. Pere Gimferrer . Glossa de l’amic Ernest Lluch. 
- Sr. José Montilla , MH President de la Generalitat de Catalunya 
 
Peça musical: A càrrec del Sr. Claudi Arimany,  músic i amic d’Ernest Lluch, qui interpretarà dues peces 
dels germans Pla. 
 
*Es servirà una copa de cava al final de l’acte 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

La RCOC dedica a Ernest Lluch l'òpera Sesostri de Domènec 
Terradellas en la seva estrena mundial a Barcelona  
 
 

La Reial Companyia d'Òpera de Cambra 
de Barcelona dedica el CD de recuperació 
d’aquesta òpera a Ernest Lluch, melòman 
i admirador de la música de Terradellas 
 
Dia:  Dissabte 11 Desembre 
Hora: 20:30 
Lloc:  L'Auditori de Barcelona (sala Oriol 
Martorell) 
Organitza:  La Reial Companyia Òpera de 
Cambra de Barcelona amb la col·laboració de 
l'Auditori de Barcelona 
 

Comentari:  

La Reial Companyia Òpera de Cambra de Barcelona, del director Juan Bautista Otero , realitza 
l'estrena mundial en concert de l'òpera Sesostri del compositor Domènec Terradellas . I la 
dedica a Ernest Lluch, melòman i admirador de Terradellas i de la música catalana del Segle 
XVIII. 

• SESOSTRI  Domènec Terradellas  (1713-1751) 
Roma, Teatro Alibert delle Dame, 1751  
Barcelona, Teatre de la Santa Creu, 1754  
Òpera seria en 3 actes  
Llibret de Apostolo Zeno i Pietro Pariati 
 
JUAN BAUTISTA OTERO, Director  
SUNHAE IM soprano, Sesostri  
ALEXANDRINA PENDANTCHASKA soprano, Nitocri  
KENNETH TARVER tenor, Amasi  
DITTE H. ANDERSEN soprano, Artenice  
TOM RANDLE tenor, Fanete  
RAFAELLA MILANESI soprano, Orgonte  
 
Orquestra -RCOC- Reial Companyia Òpera de Cambra de Barcelona: 24 músics i 6 solistes. 
 
DURADA DEL CONCERT:  2'50'' amb dues pauses de 10 minuts.  
CONTACTE PER VENTA DEL CONCERT: concerts@rcoc-orquesta.com Tel.0034.609.84.98.82  



 

 
 
 

 

Homenatge a Lluch a la UB - VIII Seminari Ernest Ll uch 
d’Economia a la UB  
 

 
Què va fallar en l’economia que ens va portar a 
la crisi? Com es pot arreglar? 
 
Dia:  Dimarts 14 de desembre de 2010  Hora:  12:00 
hores 
Lloc:  Aula Magna. Facultat d’Economia i Empresa de la 
Universitat de Barcelona. Diagonal 690. BCN 
Organitzen:  Facultat d’Economia i Empresa de la 
Universitat de Barcelona i Fundació Ernest Lluch 
Col·labora:  Universitat de Barcelona  Amb el suport 
de:  Generalitat de Catalunya, Diputació de Barcelona i 
Ajuntament de Barcelona 
 
Programa  
 
La jornada d'enguany se centra en "Economia i 
Filosofia", i constarà de tres ponències inicials i d'un 
debat posterior. L'acte comptarà amb la participació de: 
 

Josep Ramoneda . Filòsof i periodista. Director del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona 
(CCCB). 
Carles Sudriá.  Catedràtic d'Història Econòmica a la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de 
la UB 
Joan Tugores .  Catedràtic d’Economia. Ex-Rector de la Universitat de Barcelona 
Modera: Antón Costas . Catedràtic de Política Econòmica de la Universitat de Barcelona i patró de la 
Fundació Ernest Lluch. 

 
 
 
  



 

 
 

 
 

IV Jornada Ernest Lluch de Sanitat 
 
Dia:  Dimarts 14 Desembre 
Hora:  16:30 
Localització:  Palau Robert. Barcelona 
Organitza:  Fundació Ernest Lluch i Conselleria de Salut de la Generalitat de Catalunya 
Amb el suport de:  Generalitat de Catalunya, Diputació de Barcelona, Ajuntament de Barcelona 
 
Comentari:  
 
Una jornada sobre sanitat i consum, organitzada conjuntament per la Fundació Ernest Lluch i la 
Conselleria de Salut de la Generalitat de Catalunya amb la presència de la Consellera Marina Geli.  
 
Programa en preparació  
 
 



 

 
 
 

Acte anual d’atorgament de Beques “Ernest lluch” de  Recerca i 
de Recuperació del Patrimoni musical. 
 

 
En el marc d’aquest acte es presentarà el llibre: El camí 
cap a l’Amèrica Llatina , d’Eloi Serrano, guanyador de la V 
Beca de Recerca Ernest Lluch 
 
Dia: dimarts 21 de desembre de 2010   
Hora: 19 hores  
Lloc: Museu d'Història de Catalunya. Plaça de Pau Vila 3. 
Barcelona  
Organitza: Fundació Ernest Lluch  
Col·labora: MHC, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de 
Barcelona, Diputació de Barcelona  
 

Programa  
 
Acte de concessió i presentació de la Beca de Recerca 
Ernest Lluch  i de la Beca Ernest Lluch de Recuperació del 
Patrimoni Musical . En el marc d’aquest acte, a més de 
guardonar els respectius premiats en cadascuna de les beques 

corresponent a la convocatòria 2010, tindrà lloc la presentació del llibre “El camí cap a l’Amèrica Llatina. 
La internacionalització de les empreses espanyoles (1980-2006) ”, d’Eloi Serrano Robles , guanyador de 
la V Beca de Recerca Ernest Lluch (2008) i el lliurament de la recerca realitzada per Jordi Roca Vernet , 
guanyador de la sisena edició (2009). 

Intervindran: 

• Agustí Alcoberro , director del Museu d’Història de Catalunya. 
• Jordi Maluquer de Motes , catedràtic d'Història i Institucions Econòmiques de la Universitat 

Autònoma de Barcelona, és l’autor del pròleg del llibre llibre “El camí cap a l’Amèrica Llatina. La 
internacionalització de les empreses espanyoles (1980-2006) ”, d’Eloi Serrano Robles. 

• Josep Maria Carreras , comissió Acadèmica Fundació Ernest Lluch 
• Jordi Maluquer Bonet,  comissió Cultural de la Fundació Ernest Lluch 
• Eloi Serrano , guanyador V Beca de Recerca i autor del llibre. 

 


