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En l’àmbit d’activitats la Fundació ha treballat a partir de dos eixos complementaris. Un
primer, transversal, centrat en l’homenatge a l’obra i figura d’Ernest Lluch a partir de la
gestió de la itinerància de l’exposició Ernest Lluch, l’esforç per construir un país. L’exposició
va arribar al Palau Robert i des de llavors ha estat a Barcelona i a la vila natal de Lluch, Vilassar
de Mar. En aquesta mateixa direcció cal destacar els esforços esmerçats en la creació i
ubicació de l’Arxiu Ernest Lluch a la Biblioteca Ernest Lluch de Vilassar de Mar on hi ha la
nova seu de la Fundació. Un segon eix d’activitats de la Fundació està basat en el
desenvolupament dels projectes en el si dels 4 àmbits temàtics que estructuren les activitats
de la Fundació, Cal destacar la consolidació de les beques i premis que ofereix, la Conferència
Acadèmica Ernest Lluch, els seminaris i cursos com els realitzats a la Universitat Pompeu
Fabra, la Universitat de Barcelona, la Universitat Internacional Menéndez y Pelayo, a Santander,
la Universitat del Pais Basc, o la Universitat de València, i les Jornades de Municipalisme,
Sanitat i la de Torroella de Montgrí.

Amb el desig que la Memòria del proper any reflecteixi la mateixa empenta i dinamisme
que el d’enguany, aprofito l’ocasió per agrair l’esforç i col·laboració de totes aquelles persones
que fan possible que la Fundació Ernest Lluch avanci en la consecució dels reptes il·lusionants
que tenim plantejats.

Salutacions cordials,
Fabian Estapé i Rodríguez

President.

Benvolgudes i benvolguts,

Des de la seva constitució, el 21 de gener de 2002, els objectius de la Fundació responen,
per una part, a la necessitat de mantenir viva la memòria, el pensament i l’obra d’Ernest
Lluch, i per l’altra, a la voluntat de promoure activitats basant-se en la reflexió intel·lectual,
la producció acadèmica, els compromisos cívics i les aspiracions socials, culturals i esportives
amb les que Ernest Lluch ens interpel·lava.

És per aquest motiu, que des dels seus inicis la Fundació promou, organitza i realitza, un
ampli ventall d’activitats relacionades amb el bagatge intel·lectual, cultural i acadèmic d’Ernest
Lluch, en els àmbits en què va excel·lir i pels quals fou reconeguda la seva personalitat i
aportació. D’acord amb aquests principis, la tasca de la Fundació s’orienta a futur, projectant
les inquietuds d’Ernest Lluch, amb la voluntat d’esdevenir un referent en els àmbits descrits,
per tal que la seva figura no sigui un final sinó un inici generador de saber i reflexió per a la
ciutadania.

Al llarg d’aquests anys han estat nombroses les col·laboracions desinteressades de persones,
entitats i institucions que han donat suport a la tasca que realitza la Fundació Ernest Lluch.
Un recolzament que entenem imprescindible i que ens permet seguir projectant l’esdevenidor
de la Fundació amb les millors garanties d’èxit. 

La Memòria que teniu a les mans, és la mostra fefaent de l’activisme de la Fundació durant
l’any 2009, al mateix temps que esdevé una bona eina de presentació i difusió dels objectius
de la Fundació, arreu.

Aquest any 2009 ha estat un any, per un costat, de consolidació i vertebració territorial
interna (especialment amb l’anada a la nova seu) i, per l’altre, de refermança i creixement
d’activitats que amb voluntat d’estabilitat es concreten en el si dels àmbits temàtics en què
s’estructura la Fundació.

En primer lloc és fonamental destacar el trasllat de la Fundació a la que serà la seva seu
definitiva, la Biblioteca Ernest Lluch de Vilassar de Mar. Enguany aquest fet anhelat és
finalment una realitat que ens fa enorgullir i pel que cal agraïr vivament la voluntat de fer-
ho possible a l’Ajuntament de Vilassar de Mar. El dinamisme de les seccions territorials de
València, Aragó i el País Basc, enguany s’ha estès a Madrid, on s’han posat les bases per
tal que la renovada secció madrilenya es posi a treballar de manera estable. Altrament, la
secció valenciana ha crescut en nombre i la secció aragonesa ha continuat treballant per a
adequar la seva estructura a la realitat dels seus actes i per a ordenar els seus canals de
comunicació i funcionament interns.
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COMITÈ D’HONOR 

Andreu Alfaro Hernández

Juan Mari Atutxa Mendiola

Sol Balcharach de Valera

Juan Mari Bandrés Molet

Josep Lluís Bausset i Císcar

Montserrat Caballé Folch

Santiago Carrillo Solares

Josep Mª Castellet Díaz de Cossío

Odón Elorza González

Lluís Foix Carnicé

Josep Fontana Lázaro

Enrique Fuentes Quintana (†) 

Manuel Girona Rubio

Felipe González Márquez

Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón

Joan Lerma i Blasco 

Pasqual Maragall Mira

Jordi Nadal Oller

Raimon Obiols Germà

Josep Oliu Creus

Joan Rigol Roig

Manuel Royes Vila

Joan Manuel Serrat Teresa

Javier Solana Madariaga

CONSELL FAMILIAR

Montserrat Galera Monegal

Montserrat Lamarca Morell

Enric Lluch Martín

Eulàlia Lluch Bramón

Rosa Lluch Bramón

Mireia Lluch Bramón

DIRECCIÓ FUNDACIÓ ERNEST LLUCH

• Director-gerent Joaquim Llach Mascaró

• Director adjunt Ferriol Sòria Ortiz 

PERSONAL FUNDACIÓ ERNEST LLUCH

Jordi Ferrer Fontanet (Tècnic)

Esther Fraile Esteban (Secretària)
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PATRONAT

• President: Fabian Estapé Rodríguez

• Vice-president: Lluís Ma de Puig Oliver

• Vice-president: Enric Lluch Galera

• Secretari: Mario Romeo García 

• Tresorer: Josep Ma Carreras Puigdengolas

• Patrons:

Jorge Alarte Gorbe

Joaquim Albareda Salvadó 

Ramon Alfonseda Pous 

Salvador Almenar Palau 

Jon Arrieta Alberdi

Francesc Artal Vidal

Jesús Astigarraga Goenaga

Lluís Bassat Coen

Dolors Bou Camps

Jaume Claret Miranda

Teresa Coch Roura

Núria Comas Lamarca

Rosa Congost Colomer

Antón Costas Comesaña

Romà Cuyàs Sol

Diputació de Barcelona 
(representant Joan Antoni Barón Espinar)

Aurora Egido Martínez

Manel Esteve Rios

Joaquim Ferrer Tamayo
(alcalde Vilassar de Mar)

Joan Fuster Sobrepere

Joan Gaspar Farreras

Jordi Guiu Payà

Eugeni Giral Quintana

Joan Laporta Estruch

Simone Léger Brucker

Vicent Llombart Rosa

Jordi Maluquer Bonet

Enric Pujadas Rovirosa

Clementina Ródenas Villena

Lluís Sacrest Villegas

Alfonso Luis Sanchez Hormigo

Eduard Sans Subirana

Antoni Segura Mas

José Mª Serrano Sanz

Vicent Soler Marco

Albert de la Torre i Fornells

Joan Trullén Thomàs

Carmina Virgili Rodón

COMISSIÓ EXECUTIVA

• President: Fabian Estapé Rodríguez

• Vice-president: Lluís Ma de Puig Oliver

• Vice-president: Enric Lluch Galera

• Secretari: Mario Romeo García 

• Tresorer: Josep Ma Carreras Puigdengolas

• Vocals:

Joaquim Albareda Salvadó (vocal)

Romà Cuyàs Sol (vocal)

Eugeni Giral Quintana (vocal)

Simone Léger Brucker (vocal)

Jaume Claret Miranda (vocal)

Joaquim Llach Mascaró (director-gerent)

Òrgans de Govern
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SECCIÓ ARAGONESA

Adreça: Apartat de correus 10.051. 
0006-Zaragoza

Horari: de dilluns a divendres
de 9h a 13h

Contacte: Alfonso Sánchez Hormigo 

Telf.: 692.211.272

e-mail: aragon@fundacioernestlluch.org

Eva Almunia Badía

Juan José Badiola Díez

Eduardo Bandrés Moliné

Javier Callizo Soneiro

Francisco Comín Comín

Manuel Contreras Casado

Aurora Egido Martínez 

Carlos Escó Sampériz

Guillermo Fatás Cabeza

Eloy Fernández Clemente

Marcelino Iglesias Ricou

Paisa Izuzquiza Rueda

Santiago Lanzuela Marina

Alberto Larraz Vileta

José Luis Malo Guillén

Alfonso Sánchez Hormigo (secretario ejecutivo)

José Mª Serrano Sanz

SECCIÓ VALENCIANA

Adreça: Castell d’Alaquàs. C/ Pare 
Guillem, 2. 46970 Alaquàs

Contacte: Gabriel Santmateu 

e-mail:
valencia@fundacioernestlluch.org

Salvador Almenar Palau (Vicepresident)

Bernardí Cabrer

Rafael de Juan Fenollar 

Josep Maria del Rivero

Elvira García Campos 

(Secretària)

Manuel Girona (Vocal) 

Daniel Gozalbo (Vocal)

Ignasi Jiménez Raneda (Vocal)

Vicent Llombart Rosa (Vocal)

Manuel López Estornell

Ferran Montesa (Vocal)

Carmen Moya García

Ernest Nabàs (Vocal)

Amàlia Nàcher (Vocal)

Xavier Ribera (Vocal)

Clementina Ródenas Villena (Tresorera)

Vicent Soler Marco (President)

SECCIÓ BASCA

Jon Arrieta Alberdi

Jesús Astigarraga Goenaga

SECCIÓ DE MADRILENYA

Baltasar Aymerich Corominas

Enrique Barón Crespo

Álvaro Espina Montero 

Manuel Esteve Ríos

Andrés García de la Riva 

Julián García Vargas

Carlos Hernández Gil

Félix Lobo Aleu

Luis Perdices de Blas

Enric Pujadas

Pep Ruiz Aguirre

ÒRGANS DE GOVERN / SECCIONS TERRITORIALS

CATALUNYA-SEU CENTRAL

Adreça: Santa Eulàlia, 66-80 
Edifici Biblioteca Ernest Lluch,
08340 Vilassar de Mar

Horari: de dilluns a divendres de 9 a 15h.

Telf.: 937 590 084

Fax: 937 541 007

e-mail: secretaria@fundacioernestlluch.org

COMISSIÓ ACADÈMICA

Joaquim Albareda

Salvador Almenar 

Francesc Artal

Germà Bel

Núria Bosch

Josep Ma Carreras

Muriel Casals

Rosa Congost

Antón Costas

Joan Fuster

Eugeni Giral

Vicent Llombart

Rosa Lluch

Joan Trullén

Carmina Virgili

COMISSIÓ ARXIU I MEMÒRIA

Núria Comas

Montserrat Galera

Eugeni Giral

COMISSIÓ CÍVICO-POLÍTICA

Jaume Claret Miranda

Simone Léger

Lluís Ma de Puig Oliver

Enric Lluch Galera

COMISSIÓ CULTURAL

Jaume Busqué 

Josep Dolcet

Joan Gaspar

Montserrat Lamarca

Vicent Llombart

Josep Lloret

Jordi Maluquer

Mario Romeo

Montserrat Vall-llosera

COMISSIÓ ESPORTIVA

Ramon Besa

Lola Bou

Teresa Coch

Romà Cuyàs

Enric Lluch

Mario Romeo 

Eduard Sans

Seccions Territorials i Àmbits de Treball
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LÍNIES D’ACTUACIÓ PRINCIPALS PER TERRITORIS

CATALUNYA

En el decurs del 2009 l’activitat de la Fundació s’ha desenvolupat sobretot a partir de dos
eixos: 

• Un primer, transversal, centrat en l’homenatge a l’obra i figura d’Ernest Lluch a par-
tir de la gestió de la itinerància de l’exposició Ernest Lluch, l’esforç per construir un
país, que ha estat a Barcelona (Palau Robert) i Vilassar de Mar. En aquesta mateixa
direcció cal destacar els esforços esmerçats en la creació de l’Arxiu Ernest Lluch, que
ja es troba dipositat amb les majors garanties de seguretat i de conservació als arma-
ris compactes ubicatsa la nova seu de la Fundació a la Biblioteca Ernest Lluch de
Vilassar de Mar.

• Com és conegut, el segon bloc d’activitats de la Fundació està basat en el desenvo-
lupament dels projectes dels 4 eixos amb els que s’estructuren les activitats de la
Fundació. 

Àmbit Científic i Universitari

Destaca la continuïtat de projectes iniciats en anys anteriors, la majoria dels quals es troben
plenament consolidats.

Acte d’Homenatge a Ernest Lluch a París - Història, economia, política.
Recordant a Ernest Lluch
El Col·legi d’Espanya, L´École des Hautes Études en Sciences Sociales i la Fundació Ernest
Lluch, van homenatjar la figura de l’intel·lectual i polític, Ernest Lluch, destacant-ne les
aportacions científiques en el camp de la història i la història del pensament econòmic, bo
i posant de relleu la seva significativa activitat política i cultural. Hi participaren Bernard
Vincent, Jean Vilar, Carmina Virgili, Lluis Maria de Puig, Joaquim Albareda i Jesús Astigarraga.

Beca Recerca Ernest Lluch: 
Seguiment de la V Beca de Recerca Ernest Lluch, concedida a l’investigador Eloi Serrano
Robles, pel treball Inversions espanyoles a l’Amèrica Llatina que es lliurà a finals de 2009,
i fou tutoritzat per Muirel Casals i Jordi Maluquer. S’ha convocat la VI beca que es realitzarà
el 2010, el resultat de la qual es feu públic el 17 de desembre, dia en que es presentà
igualment el llibre Un Índex de Producció Industrial per al País Valencià (1861-1935) Estirant
el Fil industrial, de Julio Martínez Galarraga, guanyador de la IV Beca de Recerca Ernest
Lluch. En el mateix acte es realitza la convocatòria per a l’any següent el termini de recepció
de candidatures de la qual serà el 30 de novembre de 2010.

Acte de presentació, atorgament i recepció de Beques de la Fundació Ernest Lluch
El 17 de desembre es va fer al Museu d’Història de Catalunya l’acte que inclou totes les
activitats relacionades amb les beques de receraca de la Fundació. En el marc d’aquest
acte, a més de guardonar el premiat de la convocatòria 2009, Jordi Roca, es va presentar
el llibre La producció industrial al País Valencià (1861-1920). Estirant el Fil industrial, de Julio
Martínez Galarraga, guanyador de la IV Beca de Recerca Ernest Lluch (2007) i es va rebre
el lliurament de la recerca realitzada per Eloi Serrano Robles, guanyador de la cinquena
edició (2008).
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Activitat de la Fundació
La Fundació Privada Ernest Lluch fou constituïda el 21 de gener de 2002, i es regeix pels
seus Estatuts i per les normes que determina el seu Patronat, sempre d’acord amb les
disposicions legals i reglamentàries de la Generalitat i totes aquelles que li siguin d’aplicació.

Els objectius de la Fundació es concreten, per una part, en mantenir viva la memòria d’Ernest
Lluch, el seu pensament i la seva obra, i per l’altra, en una actuació basada en la reflexió
intel·lectual, la producció acadèmica, els compromisos cívics i les aspiracions socials, culturals
i esportives de qui dona nom a la Fundació.

Els àmbits bàsics d’actuació són, doncs, aquells en que Ernest Lluch excel·lí i pels quals
fou reconeguda la seva personalitat i aportació: econòmic, històric, periodístic, polític, cívic,
cultural, musical i esportiu. Per abraçar tots aquests aspectes la Fundació ordena els seus
camps d’actuació en els àmbits temàtics que es presentaran a continuació.

Es presenta a continuació un breu comentari de les diferents activitats dutes a terme durant
l’any 2009.

Podeu veure el detall de totes les activitats a al punt 4 del present document: Memòria d’Activitats.

ORGANITZACIÓ INTERNA

Des del punt de vista intern s’han realitzat totes les tasques de presentació i justificació de
subvencions a les administracions públiques. A dia d’avui ja s’ha acceptat amb plena
satisfacció la justificació de totes elles: Ajuntament de Barcelona, Diputació de Barcelona,
Generalitat de Catalunya i Govern d’Aragó.

D’igua manera s’ha treballat per tenir a punt el trasllat a la nova seu, la Biblioteca Ernest
Lluch i Martín de Vilassar de Mar. S’han establert els contactes pertinents amb la Diputació
de Barcelona i l’Ajuntament de Vilassar per redactar els convenis pertinents i s’han realitzat
les gestions logístiques necessàries de trasllat de llibres, materials i mobiliari i d’adequació
de tots els elements legals i de gestió necessaris per treballar correctament per part de
l’equip de Vilassar de la Fundació. 

Totes les activitats es duen a terme amb la gestió de l’equip de Vilassar composat per un director
adjunt, un responsable de projectes i la responsable de secretaria (i en el cas de Saragossa una
persona a mitja jornada), més enllà de la presència institucional de director i comissió executiva.

INFORME DE GESTIÓ /  INFORME D’ACTIVITATS



Àmbit cívico - polític

Jornades de Municipalisme 2009
La Jornada sobre Municipis està pensada amb la voluntat d’oferir un marc anual de reflexió
sobre els problemes que afecten a l’àmbit local per incidir en les relacions que s’estableixen
entre l’administració de proximitat i els seus ciutadans. La jornada d’enguany es va centrar
en el tema Immigració i món local: alertes, reptes i bones pràctiques i va comptar amb la
presència de la Consellere Carme Capdevila, el president de la DIBA, Antoni Fogué i experts
com Sònia Parella i Ricard Zapata i els alcaldes de Salt, Manlleu, Sant Boi de Llobregat,
Reus, Granollers i Figueres.

VI Jornada Ernest Lluch a Torroella de Montgrí
Des de l’any 2004 la Fundació Ernest Lluch, Can Quintana - Museu de la Mediterrània i Caixa
de Girona porten a terme aquestes Jornades que tenen com a objectiu l’afavoriment de la
reflexió, del diàleg i del respecte, en temes d’interès lluchians. Enguany, el centre d’interès
de la VI Jornada Ernest Lluch ha estat el de Creences, religions i esfera pública: un repte
per al segle XXI i ha comptat amb la presència de Lluís Duch, Juan José Tamayo i José
Maria Contreras, moderats per Lluís Maria de Puig. 

V Vies de Diàleg
S’ha dut a terme com estava previst, enguany amb el tema Educació i Família, d’acord amb
la voluntat expressada pers coorganitzadors –Biblioteca Ernest Lluch– Servei de Biblioteques
de l’Ajuntament de Girona i amb la presència de Maria Jesús Comellas. 

IV Jornada Ernest Lluch de Ciències Polítiques i Socials
El 2009 es va realitzar també la Jornada de Ciències Polítiques i Socials fruit de la col·laboració
amb els Estudis de Ciències Polítiques i Gestió Pública de la Universitat Pompeu Fabra. Es
va debatre a l’entorn de Un Món desigual. Les Institucions Internacionals davant dels
desequilibris globals amb la conferència central a càrrec de Lluís Maria de Puig com a
president del Consell d’Europa i la presència de José Antonio Sanahuja, Joan Bench i Gemma
Tarafa.

III Jornada Ernest Lluch de Sanitat
Enguany, la Jornada ha portat per títol Salut en totes les polítiques: l’oportunitat de la salut
comunitària. Hi participaren ponents de primera línia política de la conselleria, amb la consellera
Marina Geli al capdavant, i experts de primer nivell com Jaime Gofin.

Àmbit de Memòria i Arxiu

Exposició Ernest Lluch: l’esforç per construir un país
Un dels elements centrals de l’àmbit ha estat la realització i gestió de la itinerància de
exposició sobre la figura i l’obra d’Ernest Lluch. Ernest Lluch, l’esforç per construir un país. 

• Enguany l’exposició ha estat a Barcelona, al Palau Robert on es va estar entre el 31
de març i el 14 de juny de 2009

• A Vilassar de Mar: Des del 27 de novembre fins la tercera setmana de gener de 2010.

En el marc de l’exposició es van dur a terme la Conferència - Col.loqui Repensar l’Economia
i les Formes de Vida i el concert a càrrec de Josep-Maria Roger, al fortepiano, amdós actes
realitzats a l’Auditori del Palau Robert.
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Lliurament del Premi Ernest Lluch al millor projecte de recerca relacionat amb l’eco-
nomia de la salut de la convocatòria de l’AATRM
El 27 de novembre i en el decurs de l’acte de tancament de la convocatòria d’ajuts a projectes
de recerca clínica i en serveis sanitaris que gestiona l’Agència d’Avaluació de Tecnologia i
Recerca Mèdiques (AATRM), tindrà lloc el lliurament del Premi Ernest Lluch. Aquest premi,
que va destinat als projectes relacionats amb l’economia de la salut està dotat amb una
quantitat de 5.000 euros, l’atorga el Departament de Salut, per iniciativa de la Direcció
General de Planificació i Avaluació, en col·laboració amb la Fundació Ernest Lluch.

IV Premi Secundària: 
S’ha continuat la tasca del IV Premi Ernest Lluch Ciències Socials i Polítiques fruit de la
col·laboració amb els Estudis de Ciències Polítiques i Gestió Pública de la Universitat Pompeu
Fabra, que premia el millor treball en aquest àmbit elaborat per alumnes de Batxillerat. 
El Jurat, reunit a 16 de juny de 2009, va decidir atorgar ex aequo el IV Premi Ernest Lluch
de Ciències Socials i Polítiques a Marc Berruelo Ais, de l’IES Dolors Mallafrè i Ros, de
Vilanova i la Geltrú, pel treball: La crisi subprime i el crack de 1929: comparació d’episodis
d’eufòria financera i a l’Adrià Doce i Llisó, de l’Aula Escola Europea, de Barcelona, per la
recerca sobre Les fundacions dels partits catalans, un cas de Think Tanks?. El Jurat també
va decidir atorgar una Menció Honorífica al treball “El Sistema Penitenciari Català“, d’Anna
Escrigas Cañameras, de l’Escola Pia Caldes de Montbui, de Caldes de Montbui.

III Conferència Anual Ernest Lluch
Centrada en els camps de coneixement relacionats amb l’economia, el pensament econòmic
i/o la història moderna, aquesta conferència anual s’organitza conjuntament amb la Fundació
Caixa Catalunya i compta amb la participació d’un acadèmic o professional de prestigi
internacional, en els camps descrits. Enguany ha estat el prestigiós economista Dani Rodrik,
amb la conferència Challenges of the XXIst Century, feta la Pedrera el 29 de maig de 2009.

VII Seminari Ernest Lluch a la UB
Des del primer any la Fundació ha dut a terme aquesta activitat. La jornada d’enguany se
centra en “El problema de l’elevat atur“, i ha comptat amb de dues ponències inicials i d’un
debat posterior amb Joan Coscubiela. Professor d’ESADE i Secretari general de la Comissió
Obrera Nacional de Catalunya (1996-2008), Juan José Dolado. Catedràtic d’Economia de la
Universidad Carlos III de Madrid, moderats per Antón Costas. Catedràtic de Política Econòmica
de la Universitat de Barcelona i patró de la Fundació Ernest Lluch. S’ha dut a terme a l’Aula
Magna de la Facultat d’Econòmiques.

Crisi: cuses conseqüències i remeis
Xerrada dirigida a l’alumnat de segon de batxillerat de l’IES Ernest Lluch de Barcelona. El
doctor en economia i patró de la Fundació Ernest Lluch, Josep Maria Carreras, va impartir
la conferència Crisi: Causes, conseqüències i remeis, per tal d’analitzar els trets principals
de la crisi actual, davant de l’alumnat de batxillerat de l’IES Ernest Lluch.

Conferència - Col.loqui Repensar l’Economia i les Formes de Vida
A l’entorn de l’exposició al Palau Robert s’han realitzat actes com el col.loqui sobre les noves
formes de vida i el repensament de l’economia on ens varen acompanyar el Sr. Joan Trullén.
Director del Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, el Sr. Manuel Castells.
Professor d’investigació de la Universitat Oberta de Catalunya i Catedràtic Emèrit de Sociologia
i planificació urbana i regional de la University of California, Berkeley i el Sr. Xavier Vives.
Professor d’Economia i Finances i director del Centre de Recerca Sector Public-Sector Privat
IESE i professor de la UPF. Es va aprofitar l’acte per explicar l’edició del llibre sobre Pactos
de la Moncloa editat per la Fundació Ernest Lluch.
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Testimoniatge Ernest Lluch
S’ha continuat el procés de gravació, digitalització i buidat d’entrevistes realitzades ad hoc
a persones que varen tenir contacte amb Ernest Lluch, que formaran part del conjunt
d’elements audiovisuals i àudio de l’arxiu d’Ernest Lluch. Enguany s’han fet les entrevistes
als coneguts de Vilassar de Mar. 

Xerrada a l’IES Ernest Lluch - Valors cívics i obra de Lluch
La Fundació Ernest Lluch ha iniciat una col·laboració amb l’IES Ernest Lluch, per tal
d’aprofundir amb el treball que realitzen els alumnes de l’Institut sobre la vida i obra d’Ernest
Lluch. Hi participaren Enric Lluch i Ferriol Sòria.

Continguts Web
Així mateix s’ha anat actualitzant la web amb escrits i notícies dels membres de la Fundació
en temàtiques d’interès lluchià. Aquest 2009 s’ha iniciat un ambiciós canvi de la web que
es troba en fase de desenvolupament que pernetrà majors aplicacions i facilitat en la consulta.
A la vegada es reprogramarà tot per treballar amb llenguatges informàtics més actualitzats. 

Informació sobre el nombre de visites a la web de la Fundació. 
Fins al 31 de desembre de 2009 s’han rebut 22.754, amb una mitjana mensual de 1.896
visites. L’any anterior s’havien rebut un total de 20.094 visites, amb una mitjana mensual
de 1674 visites. S’ha incrementat doncs un 13,2% el nombre de visites en el mateix periode
de temps.
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Creació i instal.lació de l’Arxiu Ernest Lluch
Tal i com es deia a l’inici, un dels eixos centrals de l’activitat transversal d’enguany ha estat
la posada en marxa de l’Arxiu Ernest Lluch. 

S’exposa que l’Arxiu Ernest Lluch ja està dipositat als prestatges compactes que s’han
establert a tal fi a la Biblioteca Ernest Lluch.  S’ha negociat amb l’Ajuntament quan fer-ho i
com fer-ho i des de finals de juliol ja es troba al seu lloc perfectament custodiat i amb les
condicions de conservació adequades. L’obertura formal a consulta no es farà fins que
estiguin acabats el Reglament d’ús i el funcionament ordinari de la Biblioteca Ernest Lluch
perfectament clarificat.

Es recorda a la ciutadania que aquella documentació que entenguin que pot tenir un bon
lloc a l’Arxiu serà benvinguda. La Fundació és totalment flexible a tenir originals o còpies o
simplement a anotar que determinats documents es troben a mans de qui vulgui, més enllà
de tenir-ne o no la còpia i/o original. Es tracta d’anar vestint un Arxiu per tal que els
investigadors puguin emprar-lo, d’acord amb les restriccions que cada donant plantegi i
sempre d’acord amb els usos que planteja la Llei General d’Arxius. En aquests moments
es compta ja amb un important gruix de documentació gràcies, especialment a la inestimable
col·laboració i interès de la família, amics i companys més propers.

Biblioteca – Fons de Llibres Ernest Lluch a la Biblioteca Ernest Lluch 
La Fundació compta amb uns 1.700 llibres/llibrets en caixes d’Ernest Lluch. Tots han estat
mirats i s’ha separat tot el susceptible de formar part de l’Arxiu, que ja ha estat catalogat.

Després del contacte amb la UB i davant la inactivitat en la resposta s’ha decidit conjuntament
amb membres de l’executiva concernits que es reobrís la possibilitat de la donació a la DIBA
per tal que la biblioteca formés part del Fons Ernest Lluch de la nova Biblioteca Ernest Lluch
de Vilassar. 

S’ha parlat explícitament del tema amb Eulàlia Lluch que ha donat el vist-i-plau a la donació.
La Fundació Ernest Lluch es reserva el retorn dels llibres a la Fundació en casos de força
major com el tancament de la Biblioteca, el mal ús dels llibres o la voluntat de desfer-se’n
per part de la Biblioteca Ernest Lluch.

Es signarà aquest document de donació i a més aquest quedarà vinculat al Conveni entre
Ajuntament i Fundació Ernest Lluch que ha de regir l’actuació de la Fundació en el si de la
Biblioteca Ernest Lluch.

Els llibres ja es troben a la DIBA per la seva catalogació i una part d’ells ha estat sotmesa
a un procés de desinfecció que ha assumit la Fundació Ernest Lluch.

Presentació del IX Volum Ernest Lluch Opina
El passat divendres, 27 de novembre, va tenir lloc la presentació del IX volum Ernest Lluch
Opina, que enguany recull entre altres, articles relacionats amb el territori. La presentació
va anar a càrrec del prologuista de l’edició d’enguany, l’economista i patró de la Fundació
Ernest Lluch, Josep Maria Carreras, qui va haver d’excusar l’anunciada presència del publicista
i patró de la Fundació, Lluís Bassat (a la web s’adjunta la glossa escrita per a l’ocasió). A
l’acte, també hi varen intervenir l’alcalde de Vilassar de Mar, Joaquim Ferrer, el vice-president
de la Fundació Ernest Lluch, Lluís Maria de Puig, i el conseller de Cultura i Mitjans de
Comunicació, Joan Manuel Tresserras.
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Sardana Ernest Lluch - Ajuntament d’Areys de Mar
El passat 10 de Setembre a les 10 del vespre va tenir lloc una Audició de Sardanes al Teatre
Principal d’Arenys de Mar, en el qual la Cobla Mediterrània va estenar una composició de
JOAQUIM SOMS I JANER (fill de Pineda de Mar, nat al 1914), en honor a Ernest Lluch,
admirador de les seves sardanes.

Publicacions
Enguany s’ha fet un esforç important per a publicar gran part de les ponències realitzades
a les diferents activitats realitzades des de la Fundació Ernest Lluch. En concret s’han
publicat:

Títol: ¿Personas, sociedades o ambas? El enfoque sistémico de los problemas sociales
Autor: Mario Bunge
Edita: Fundació Ernest Lluch
ISBN: 978-84-692-2400-7

Títol: Sector de la salut: desenvolupament humà i econòmic
Autor: DDAA
Edita: Generalitat de Catalunya. Departament de Salut 
Ponències de la II Jornada Ernest Lluch de Sanitat que es va celebrar el 12 de juny de 2008.

Títol: Ernest Lluch Opina VOLUM 9
Edita: Editat per Ajuntament de Vilassar de Mar i Fundació Ernest Lluch 
Pròleg a càrrec de Josep Maria Carreras 

Títol: El Diàleg Intermediterrani - V Jornada Ernest Lluch (2008)
Autor: Sami Naïr, Tomàs Alcoverro, Andreu Claret
Edita: Editat per Can Quintana-Museu de la Mediterrània i Fundació Ernest Lluch

Títol: L’esport com a eina d’intervenció educativa per a infants 
en situacions d’exclusió social
Autor: Cati Gómez Lecumberri, Núria Puig Barata i Gaspar Maza Gutiérrez
Edita: Fundació Ernest Lluch i Fundació Barcelona Olímpica 
ISBN: 978-84-691-9874-2

Títol: La producció industrial al País Valencià (1861-1920). Estirant el Fil industrial
Autor: Júlio Martínez Galarraga
Edita: Pagès Editors/ Milenio

Títol: MEMÒRIA 2008
Autor: Fundació Ernest Lluch 
Edita: Fundació Ernest Lluch

Títol: Conciliar la diversidad, pasado y presente de la Vertebración ed España
Autor: Jon Arrieta i Jesús Astigarraga, (eds.)
Edita: Servei Editorial de la Universitat del País Basc
ISBN: 978-84-9860-253-1
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Àmbit Cultural - esportiu

II Beca de Recuperació del Patrimoni Musical Ernest Lluch 
La beca està concebuda com una convocatòria biennal adreçada a tots els musicòlegs i
estudiosos de compositors catalans o de l’àmbit geogràfic de la Corona d’Aragó, dels segles
XVIII i XIX, període i temàtica de l’interès d’Ernest Lluch. Amb aquest objectiu enguany s’ha
fet el seguiment del treball dels Srs. Rifé i Gregori guanyadors de la II Beca de Recerca
Musical Ernest Lluch. La comissió cultural va decidir per unanimitat atorgar aquest premi
al projecte Tomàs Milans i Godayol (Canet de Mar, 1672 Girona, 1742), Biografia i obra
compositiva, presentat per Josep M. Gregori i Jordi Rifé.

Recuperació de l’Arxiu Musical de St. Esteve d’Olot.
Des de la Fundació també s’ha vetllat per promoure concerts i recitals com els de la música
dels Mestres de Capella a Olot. Al concert d’Olot s’interpreten les peces recuperades de
resultes de l’aportació de la Fundació Ernest Lluch. Durant 2009 s’ha centrat principalment
en la transcripció d’obres de Josep Careacoler i Melció Juncà pel concert previst per l’abril
de 2010 i en la preparació de l’esmentat concert.

VII Concert de Torroella de Montgrí
Com és habitual s’ha realitzat el concert al Festival Internacional de Músiques de Torroella
de Montgrí en homenatge a Ernest Lluch, enguany amb obres dels germans Pla i Handel.

VI Premi Esportivitat
D’altra banda la Fundació va atorgar el VIIè premi a l’esportivitat, premi creat l’any 2002
amb l’objectiu de reconèixer aquelles actituds personals o iniciatives col·lectives que
haguessin destacat per la seva contribució a l’ètica en l’esport, el “fair play“ o el foment de
l’esport de base. Enguany el premi es va atorgar l’Associació Barça Veterans.

Beca Recerca i Esport amb la Fundació Barcelona Olímpica
Enguany s’ha atorgat la beca al treball de Josep Solà, que lliurà la tasca el 31 de desembre
de 2009, al treball que porta per títol: El fràgil equilibri entre l’exigència acadèmica i la
dedicació a l’entrenament de l’esport de competició en joves de 12-18: Dialèctica entre
l’Educació Secundària i Alt Rendiment Esportiu. A l’acte d’atorgament es va aprofitar per
presentar el llibre del guanyador anterior: Esport, intervenció educativa i exclusió social.

Altres Activitats Transversals realitzades durant 2009

De manera transversal, al llarg de l’any s’han anat realitzant activitats institucionals i pròpies
de la Fundació tals com l’assistència a la inauguració d’espais o equipaments públics que
han estat anomenats Ernest Lluch, presentació i justificació de subvencions i totes les
actuacions derivades de la gestió interna necessària per a estar al corrent de totes les
obligacions existents en tant que Fundació. 

Cal destacar

Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat
Acte institucional de reconeixement a Ernest Lluch, per part de l’Ajuntament de l’Hospitalet
el 5 de juny, que li ha dedicat la Plaça Ernest Lluch i ha inaugurat una escultura dedicada a
la seva memòria, realitzada per l’artista basc José Ramón Anda.
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II Jornada Ernest Lluch sobre Territori
La Secció Valenciana de la Fundació Ernest Lluch organitza per segon any consecutiu la
Jornada sobre Territori, a Alacant. Amb rl títol: La Via valenciana davant a crisi. Dirigit per
Salvador Salort, Antonio Escudero y Jorge Olcina.

Seminari a la Universitat d’Estiu de Gandia 
Es consolida el Seminari a la Universitat d’Estiu de Gandia, on la Fundació Ernest Lluch
col·labora en l’organització d’un Seminari amb la càtedra Alfons Cucó centrat en l’anàlisi i
reflexió de qüestions relacionades amb l’economia, la política i la societat valenciana. Enguany
amb la Mesa Redona: Respostes polítiques a la crisi econòmica.

Concert anual d’homenatge a Ernest Lluch a Alaquàs
Com cada any, i emmarcat en el XIVè Cicle de Concerts de Tardor al Castell d’Alaquàs.
Enguany, amb el títol del Concert: La Il.lustració a València.

II Fòrum de Perdiodisme Ernest Lluch
Enguany se celebra al País Valencià, la segona edició del Fòrum de Periodisme Ernest Lluch
amb el títol La informació en temps de crisi i la participació, entre altres, del periodista
Ernesto Ekaizer, Andrés Hernández de Sá, Rafael Navarro, Cruz Sierra i Xavier Ribera.
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MADRID

Reunió ordinària
Es va celebrar per a establir els passos a fer el proper any 2010.

SARAGOSSA

Seminari Ernest Lluch (UIMP) - Homenatge a Enrique Fuentes Quintana
Activitat finançada des de Catalunya però organitzada des d’Aragó. El Encuentro Ernest
Lluch d’historia del pensament econòmic va potr per títol La economía política en la
encrucijada: la República y la Guerra Civil i la seva direcció va anar càrrec dels professors
Salvador Almenar i Alfonso Sánchez Hormigo,ambdós patrons de la Fundació Ernest Lluch.

Projecte d’Investigació Economistas Aragoneses
La Biblioteca Ernest Lluch de Economistas Aaragoneses es va presentar a principis d’any
amb la presentació del llibres publicats l’any 2008
La Biblioteca es reprèn amb la reedició de les obres de Lorenzo Normante, Antonio Arteta,
i Miguel Dámaso Generés i Bernardo Joaquín Danvila i Villarrasa, amb edició i estudi
introductori de Pablo Cervera Ferri.

Workshop internacional sobre pensament econòmic
S’ha realitzat de nou aquest workshop, organitzat pel Dr. Sánchez Hormigo, amb el títol The
Critique to Political Economy in the 19th Century: Utopian Thought and Political Economy
(Part II: Pierre Joseph Proudhon)

PAÍS BASC

Seminari Ernest Lluch als Cursos d’Estiu de la Universidad del País Vasco
Com cada any, la Fundació Ernest Lluch ha col·laborat amb la Universitat del País Basc
(UPV/EHU) en l’organització d’un Seminari en memòria d’Ernest Lluch. Aquest any amb el
títol IX Seminario Ernest Lluch: Europa ante las encrucijadas de su futuro, dirigt per Lluís
Maria de Puig i coordinat per Jesús Astigarraga i Jon Arrieta. Va comptar amb la presència
de Lluís Maria de Puig, Piero Fassino, Luc van der Brande, Juan Fernando López Aguilar,
Edurne Terradillos i  Enrique Baron.

Presentació del llibre editat per la Fundació i la UPV Conciliar la diversidad. Pasado
y presente de la vertebración de España
Acte de presentació del llibre amb la participació entre altres dels seus editors, Jon Arrieta
i Jesús Astigarraga, ambdós patrons de la Fundació Ernest Lluch Presentació del llibre que
recull les ponències del VII i VIII Seminari Ernest Lluch al País Basc.

VALENCIA

Signatura d’un conveni de col.labració amb la Universitat d’Alacant
La Universitat d’Alacant i la Fundació Ernest Lluch van signar un conveni per a la realització
conjunta d’activitats acadèmiques que fomenten la promoció de seminaris i cursos impartits
per professors especialitzat, així com la col·laboració amb el desenvolupament de multiples
investigacions de caire econòmic i polític.
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Dades Econòmiques

3.2
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Informe d’Auditoria
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Balanç Fundació Ernest Lluch
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Comptes de pèrdues i guanys Fundació Ernest Lluch



Memòria detallada d’activitats
2009 per àmbits territorials

4



Activitats Catalunya

4.1
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CRÒNICA

El Colegio de España, l´École des Hautes Études en Sciences Sociales i la Fundació Ernest
Lluch, varen organitzar la jornada Histoire, Économie, Politique. En Souvenir d’Ernest Lluch,
que es va celebrar al Colegio de España de París, el passat divendres 23 de gener. De caire
principalment acadèmic, aquest acte va servir per donar a conèixer la dimensió acadèmica
i política d’Ernest Lluch a la capital francesa, en el primer acte que organitza la Fundació
fora d’Espanya.

La jornada va oferir als assistents, dues mirades diferents però complementàries de la figura
intel·lectual i política, d’Ernest Lluch.

Al matí, es van posar sobre la taula les principals aportacions científiques de Lluch en l’àmbit
de la història i de la història del pensament econòmic, a partir de les conferències de diversos
especialistes que analitzaren les controvertides aportacions d’Ernest Lluch, recollides en el
seu llibre Les Espanyes vençudes del S. XVIII. La primera intervenció va anar a càrrec del
Dr. Jean Vilar amb la ponència El arbitrismo y el proyectismo, del XVI al XVIII. Acte seguit,
l’historiador i patró de la Fundació Ernest Lluch, el Dr. Joaquim Albareda, va exposar La
alternativa del austracismo frente al absolutismo borbónico, en una intervenció que serví
per contextualitzar la causa austriacista; i. en tercer lloc, el professor de la Universitat de
Saragossa, Jesús Astigarraga, va encarar  la conferència Las ideas económicas en sus
tiempos y en sus espacios: Ernest Lluch y las Españas del Siglo XVIII, amb la que interpel·là
l’obra escrita per Lluch. Per últim, el Dr. Bernard Vincent, va cloure la matinal dedicada a la
història del segle XVIII amb la conferència Ernest Lluch y la historia española del XVIII.
Valoración historiográfica sobre el XVIII español. A la tarda, es va glossar el perfil i la trajectòria
política d’Ernest Lluch, en una taula rodona participada pel president de l’Assemblea del
Consell d’Europa i vicepresident de la Fundació Ernest Lluch, Lluis Maria de Puig, i per la
patrona de la Fundació i directora del Colegio de España (1987-1996), Carmina Virgili, els
quals evocaren el profund humanisme i les inquietuds socials de l’homenatjat.

Amb l’èxit d’aquesta jornada acadèmica i d’homenatge, la Fundació Ernest Lluch ha iniciat
el programa d’activitats 2009, amb l’objectiu de seguir explorant, arreu, la profunda petjada
intel·lectual, cívica, política i cultural, d’Ernest Lluch.

Àmbit acadèmic
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Acte Acadèmic d’Homenatge a Ernest Lluch a París
Descripció. El Col·legi d’Espanya, L´École des Hautes Études en Sciences Sociales i la Fundació
Ernest Lluch, van homenatjar la figura de l’intel·lectual i polític, Ernest Lluch, destacant-ne les
aportacions científiques en el camp de la història i la història del pensament econòmico, bo i
posant de relleu la seva significativa activitat política i cultural. Hi participaren Bernard Vincent,
Jean Vilar, Carmina Virgili, Lluís Maria de Puig, Joaquim Albareda i Jesús Astigarraga.

ACTE D’HOMENATGE A ERNEST LLUCH A PARÍS
Història, economia, política. Recordant a Ernest Lluch
Dia: Divendres 23 de gener de 2009 
Hora: Consultar programa
Lloc: Col·legi d’Espanya de París 
Organitzen: Col·legi d’Espanya, L´École des Hautes Études en Sciences Sociales i la
Fundació Ernest LLuch

Diversos especialistes analitzaren en aquesta jornada les suggeridores i controvertides
aportacions d’Ernest Lluch sobre l’Espanya del segle XVIII (recollides en el seu llibre Las
Españas vencidas del siglo XVIII), tant en l’àmbit polític com en l’econòmic, els supòsits
del qual qüestionen arrelats paradigmes interpretatius. Així doncs, s’abordaren de forma
complementària idees polítiques i econòmiques, projectes polítics alternatius i plantejaments
historiogràfics.

D’altra banda, la figura de qui fou Ministre de Sanitat i Consum, Ernest Lluch, fou valorada
en una taula rodona en la qual es glossà el seu perfil i trajectòria política així com la seva
intensa activitat cultural, sempre caracteritzades per un profund humanisme i inquietud social.

PROGRAMA

09:00h Bienvenida y apertura.
09:15h Dr. Jean Vilar. El arbitrismo y el proyectismo, del XVI al XVIII
10:15h Dr. Joaquim Albareda. La alternativa del austracismo frente al absolutismo

borbónico. 
11:15h Pausa 
11:30h Dr. Jesús Astigarraga. Las ideas económicas en sus tiempos y en sus

espacios: Ernest Lluch y las Españas del Siglo XVIII.
12:30h Comida 
15:30h Dr. Bernard Vincent. Ernest Lluch y la historia española del XVIII. Valoración

historiográfica sobre el XVIII español. 
16:30h Taula Rodona: Ernest Lluch: la inquietud cívica, la política, la cultura.

Dra. Carmina Virgili y Dr. Lluís Maria de Puig. 
17:45h Cloenda 

ACT IV I TATS  CATALUNYA



CONVOCATÒRIA VI BECA RECERCA ERNEST LLUCH

VI BECA DE RECERCA ERNEST LLUCH - ANY: 2009

CONVOCATÒRIA
La Fundació Ernest Lluch convoca la 6a edició de la Beca de Recerca Ernest Lluch.

BASES
1) Els projectes han de ser originals, viables –a realitzar
en el termini d’un any– i justificadament relacionats amb
alguna de les temàtiques lluquianes. 
2) Per participar cal remetre una presentació
argumentada –al voltant de deu folis–, en qualsevol de
les llengües oficials a l’Estat espanyol, amb els objectius,
la metodologia prevista, el pla de treball i el resultat que
se n’espera, a més d’un un breu currículum de la
candidata o candidat. 
3) La proposta cal remetre-la per correu electrònic a
secretaria@fundacioernestlluch.org, abans del divendres
27 de novembre de 2009. 
4) Totes les sol·licituds rebran resposta en un termini
màxim de dos mesos des de la data de la seva
presentació. 
5) A finals d’any, la Comissió Acadèmica de la Fundació

donarà a conèixer el seu veredicte que serà inapel·lable. A banda de la seva relació i
rellevància amb alguna de les temàtiques lluquianes, es prioritzaran els projectes segons
la seva viabilitat, l’experiència investigadora del candidat o candidata, i l’interès científic
que susciti l’objecte de la recerca.
6) En cas de concessió, el treball s’iniciaria el gener de 2010 amb el pagament del 50%
de l’ajut. El 50% restant es farà efectiu coincidint amb el lliurament de la recerca el 31
de desembre de 2010. Per controlar el compliment dels terminis, es nomenarà un tutor
supervisor. 
7) El treball ha d’estar redactat en qualsevol de les llengües oficials a l’Estat espanyol, i
ha de tenir una extensió màxima d’entre 300.000 i 450.000 caràcters, tot i que la Comissió
Acadèmica de la Fundació es reserva el dret de modificar aquest criteri en funció de
l’interès de les propostes presentades. 
8) La dotació prevista per a aquesta convocatòria és de 5.000 euros (a la qual s’aplicaran
les retencions legalment establertes).
9) La Fundació Ernest Lluch vetllarà per la publicació de la recerca. Pagès Editors, farà
l’edició de l’obra, prèvia signatura del contracte corresponent amb l’autor, segons la llei
vigent.

TERMINI RECEPCIÓ SOL·LICITUDS
Finalitza el proper divendres 27 de novembre de 2009. 

ACTE LLIURAMENT 
Dijous 17 de desembre de 2009. Museu d’Història de Catalunya. 

-45-

Beca de Recerca Ernest Lluch
Convocatòria: La Fundació Ernest Lluch impulsa una convocatòria general anual d’ajut a la
recerca per tal de promoure treballs a l’entorn dels temes acadèmics que van centrar l’interès
de l’Ernest Lluch: pensament polític i/o econòmic, la història política i/o econòmica, la història
moderna, entre d’altres. La convocatòria és oberta als investigadors i investigadores de
l’àmbit universitari en general, especialment joves, però també es valoraran propostes
procedents d’altres àmbits professionals i culturals suficientment justificades. Dotació:
5.000 €. 
Enguany s’ha convocat la VI Beca de Recerca Ernest Lluch. El jurat de la beca constituït
pels membres de la Comissió Acadèmica de la Fundació Ernest Lluch es reunirà passat el
termini de recepció dels projectes, que es clourà el 27 de novembre de 2009. L’acte de
lliurament tindrà lloc el dijous 17 de desembre de 2009, a l’auditori del Museu d’Història de
Catalunya. 

Publicació: Un cop finalitzada la recerca, la Fundació Ernest Lluch mitjançant el conveni
signat amb Pagès Editors, vetlla per la publicació de l’obra, tant en català com en castellà.
En aquest 2009 s’ha editat la publicació corresponent a la IV Beca (2007) :

Actes de presentació: La Fundació Ernest Lluch, mitjançant la celebració d’un acte anual
fa pública la concessió de la beca, anuncia la finalització de la recerca corresponent a la beca
de l’any anterior i presenta la publicació resultant del projecte becat dos anys enrere. Enguany,
en el marc de l’acte d’atorgament de la Beca de Recerca Ernest LLuch, es lliurarà la recerca
corresponent a la II Beca Ernest Lluch de Recerca del Patrimoni Musical, que s’atorgà l’any
passat a Josep M. Gregori i Jordi Rifé, pel seu treball: Tomàs Milans i Godayol (Canet de
Mar, 1672   Girona, 1742), Biografia i obra compositiva.
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LA PRODUCCIÓ INDUSTRIAL AL PAÍS VALENCIÀ (1861-1920). 
ESTIRANT EL “FIL INDUSTRIAL“.
Autor: Julio Martínez Galarraga
Edita: Pagès Editors/Editorial Milenio
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BASES - IV PREMI ERNEST LLUCH DE CIÈNCIES SOCIALS I POLÍTIQUES (2008)

• Al Premi hi poden optar els alumnes de batxillerat de
tots els centres d’ensenyament secundari de Catalunya
que hagin estat seleccionats prèviament pel seu centre. 

• La Direcció de cada centre d’ensenyament només pot
presentar al Premi un treball de recerca.

• Els treballs de recerca han de ser originals i inèdits. 

• Els treballs de recerca s’han de presentar amb dues
còpies impreses (original i còpia) i una còpia en format
digital. Així mateix, si el treball conté mat erials en algun
altre tipus de format, també s’han d’adjuntar per
duplicat. 

• Es valoraran especialment aquells treballs de recerca
que tinguin un enfocament interdisciplinari en el camp
de les Ciències Socials i Polítiques i es ponderarà que
l’autoria del treball sigui individual o col·lectiva. 

• Tots els treballs es presentaran en un sobre o en un
paquet tancat en què figuri “Premi Ernest Lluch al millor
treball de recerca de batxillerat en Ciències Socials i Polítiques“ i el pseudònim de l’autor. En el
mateix treball hi constarà només el pseudònim de l’autor. Dins del paquet, en un full a part, es
farà constar: 

1. Pseudònim, nom, cognoms, adreça i telèfon de l’alumne/a que concursa. 2. Nom i cognoms
del director o coordinador de batxillerat del centre i telèfon de contacte. 3. Nom i adreça del
centre. 4. Vistiplau de la Direcció del centre, incloses la signatura i el segell. 

• El termini de presentació dels treballs finalitzarà el divendres 8 de maig del 2009. 

• El jurat estarà format pel degà de la Facultat de Ciències Polítiques i Socials de la UPF, que el
presidirà; tres professors d’aquesta Facultat i tres membres designats per la Fundació Ernest
Lluch. La decisió del jurat és inapel·lable. El jurat resoldrà qualsevol qüestió no prevista en
aquestes bases. 

• El premi estarà dotat amb 2.000 €. 

• Es podran atorgar, a criteri del jurat, mencions honorífiques en funció de la qualitat dels treballs
seleccionats. 

• El premi i, en el seu cas, les mencions honorífiques, es lliuraran a la seu de la Facultat de Ciències
Polítiques i Socials de la Universitat Pompeu Fabra el divendres 26 de juny del 2009. 

• Tots els treballs s’enviaran per correu certificat o es lliuraran personalment, en horari de 9.30 a 14.00
h i de 15.30 a 17.00 h, a: Premi Ernest Lluch al millor treball de recerca de batxillerat en ciències
socials i polítiques. Secretaria de la Facultat de Ciències Polítiques i Socials Universitat Pompeu
Fabra. Ramon Trias Fargas, 25-27. 08005 Barcelona.

• La decisió del jurat es farà pública a les pàgines web de la Facultat de Ciències Polítiques i Socials
i de la Fundació Ernest Lluch a partir del 16 de juny del 2009.

• La Facultat de Ciències Polítiques i Socials de la UPF i la Fundació Ernest Lluch no es
responsabilitzaran dels treballs que no hagin estat recollits abans del 18 de desembre del 2009. 

• Una còpia del treball premiat i, si és el cas, dels treballs amb menció honorífica, seran dipositats
a la Biblioteca de la Universitat Pompeu Fabra. 

• La participació en aquest concurs implica l’acceptació d’aquestes bases. 
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ACTE D’ATORGAMENT BECA DE RECERCA ERNEST LLUCH

Concessió de la VI Beca de Recerca Ernest Lluch 

Dia: dijous 17 de desembre de 2009
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, respectivament. En el marc d’aquest acte, a
més de guardonar l’autor del projecte de recerca becat, es  presentará el llibre  LA
PRODUCCIÓ INDUSTRIAL AL PAÍS VALENCIÀ (1861-1920). ESTIRANT EL “FIL
INDUSTRIAL“, de julio Martínez Galarraga, guanyador de la IV Beca de Recerca Ernest Lluch
(2007); i es lliurarà la recerca realitzada per Eloi Serrano, guanyador de la cinquena edició
(2008). 

Intervindran:
• Agustí Alcoberro, director del Museu d’Història de Catalunya.

• Josep Maria Carreras, comissió Acadèmica Fundació Ernest Lluch 

• Jordi Maluquer, comissió Cultural de la Fundació Ernest Lluch.

• Vicent Soler, catedràtic d’Economia Aplicada i Director del Departament d’Estructura
Econòmica de la Universitat de València, és l’autor del pròleg del llibre “La producció
industrial al País Valencià (1861-1920). Estirant el Fil industrial“, de Julio Martínez
Galarraga. 

IV Premi Ernest LLuch de Ciències Socials 
i Polítiques
Descripció. La Fundació Ernest Lluch i la Facultat de Ciències Polítiques i Socials de la
Universitat Pompeu Fabra, amb el propòsit comú d’incentivar la recerca en l’àmbit de les
Ciències Socials i Polítiques, convoquen anualment aquest premi que s’adreça als alumnes
de batxillerat de Catalunya. El premi vol reconèixer el millor treball de recerca desenvolupat
en qualsevol de les disciplines de Ciències Socials i Polítiques durant el curs 2008-2009. La
dotació del guardó és de 2.000 euros, i el període de presentació es va tancar el divendres
8 de maig de 2009. El jurat fou presidit pel degà de la Facultat de Ciències Polítiques i Socials
de la UPF, Jordi Guiu, i estava format per professors de la UPF i per tres membres designats
per la Fundació Ernest. El jurat del IV Premi Ernest Lluch de Ciències Socials i Polítiques,
reunit el dia 16 de juny del 2009, va decidir atorgar ex aequo el IV Premi Ernest Lluch de
Ciències Socials i Polítiques a: Marc Berruelo Ais, de l’IES Dolors Mallafrè i Ros, de Vilanova
i la Geltrú, pel treball:  “La crisi subprime i el crack de 1929: comparació d’episodis d’eufòria
financera“; i a l’Adrià Doce i Llisó, de l’Aula Escola Europea de Barcelona, per la recerca
sobre “Les fundacions dels partits catalans, un cas de Think Tanks?“
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Seminari Ernest Lluch d’Economia 
a la Universitat de Barcelona
Descripció: Jornada acadèmica des del punt de vista de l’economia i de la política econòmica
espanyola, dirigida pel Catedràtic de Política Econòmica de la Universitat de Barcelona, Dr.
Antón Costas. Aquest acte s’emmarca en el conveni de col·aboració existent, entre la
Universitat de Barcelona i la Fundació Ernest Lluch, amb l’objectiu d’organitzar activitats
que recordin la memòria, el pensament i l’obra d’Ernest Lluch. La setena edició del Seminari
Ernest Lluch versà sobre El problema de l’elevat atur a Espanya i va comptar amb les
intervencions de Joan Coscubiela i Juan José Dolado. Estudiants i professors del Facultat
d’Econòmiques de la UB varen omplir l’Aula Magna, en aquesta nova edició del Seminari.

VII SEMINARI ERNEST LLUCH D’ECONOMIA A LA UB 
El problema de l’elevat atur a Espanya

Dia: dimarts 3 de novembre de 2009 
Hora: 12:00 hores
Lloc: Aula Magna. Facultat d’Economia i Empresa de la
Universitat de Barcelona. Diagonal 690. BCN
Assistents: 150 aprox. 
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, Ajuntament de Barcelona

PROGRAMA

La jornada d’enguany se centra en “El problema de l’elevat atur“, i constarà de dues
ponències inicials i d’un debat posterior. Hi intervindran:

• Spain is different: en què?
Joan Coscubiela. Professor d’ESADE i Secretari general de la Comissió Obrera
Nacional de Catalunya (1996-2008) 

• La reforma del mercat laboral
Juan José Dolado. Catedràtic d’Economia de la Universidad Carlos III de Madrid

Modera: Antón Costas. Catedràtic de Política Econòmica de la Universitat de
Barcelona i patró de la Fundació Ernest Lluch.

CRÒNICA

EL PROBLEMA DE L’ELEVAT ATUR A ESPANYA 

Amb aquest títol, el passat dimarts 3 de novembre, es va celebrar el VII Seminari Ernest
Lluch a la Universitat de Barcelona, una jornada anual sobre economia que dirigeix el
Catedràtic de política econòmica i patró de la Fundació Ernest Lluch, Dr. Antón Costas.
L’acte va tenir lloc a l’Aula Magna de la Facultat d’Economia i Empresa de la UB amb una
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ACTE DE LLIURAMENT

Dia: Divendres 26 de juny de 2009
Hora: 12:00 hores
Lloc: sala de Graus Albert Calsamiglia. Campus Ciutadella. UPF.
Assistents: 40 persones aprox.
Organitza: Fundació Ernest Lluch i la Facultat de Ciències Polítiques
i Socials de la Universitat Pompeu Fabra
Col·labora: Universitat Pompeu Fabra
Amb el suport de: Generalitat de Catalunya, Diputació de Barcelona
i Ajuntament de Barcelona.

CRÒNICA

El passat divendres 26 de juny a les
13.00 hores, a la Sala de Graus Albert
Calsamiglia del Campus de la Ciutadella,
de la UPF, va tenir lloc l’acte de
lliurament del IV Premi Ernest Lluch
de Ciències Socials i Polítiques. Per
quart  any consecutiu, la Fundació
Ernest Lluch i la Facultat de Ciències
Polítiques i Socials  de la UPF, lliuren  aquest premi al millor treball de recerca en aquest
àmbit, realitzat  pels alumnes de batxillerat  dels centres públics i privats de Catalunya.

L’acte comptà amb la presència dels alumnes premiats, familiars i membres del jurat, i fou
presidit pel Sr. Joaquim Prats, president de l’Agència per la Qualitat del Sistema Universitari
de Catalunya, el Sr. Jordi Guiu, degà de la Facultat de Ciències Socials i Polítiques de la
UPF i pel Sr. Josep Maria Carreras, president de la Comissió acadèmica de la Fundació
Ernest Lluch. 

El Jurat, reunit a 16 de juny de 2009, ha decidit atorgar ex aequo el IV Premi Ernest Lluch
de Ciències Socials i Polítiques a Marc Berruelo Ais, de l’IES Dolors Mallafrè i Ros, de
Vilanova i la Geltrú, pel treball:  “La crisi subprime i el crack de 1929: comparació d’episodis
d’eufòria financera“ i a l’Adrià Doce i Llisó, de l’Aula Escola Europea, de Barcelona, per la
recerca sobre “Les fundacions dels partits catalans, un cas de Think Tanks?“. El Jurat també
va decidir atorgar una Menció Honorífica al treball “El Sistema Penitenciari Català“, d’Anna
Escrigas Cañameras, de l’Escola Pia Caldes de Montbui, de Caldes de Montbui.
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A més del conferenciant, intervingueren en la sessió, el president de Caixa Catalunya, Narcís
Serra i, el vicepresident de la Fundació, Enric Lluch. La presentació de la conferència va
anar a càrrec del Dr. Joan-Ramon Borrell, professor del Departament de Política Econòmica
de la Universitat de Barcelona.

III CONFERÈNCIA ANUAL ERNEST LLUCH
Challenges of the XXIst Century

Dia: divendres 29 de maig de 2009 
Hora: 13:00 hores 
Lloc: Auditori de la Pedrera de Caixa Catalunya (Passeig de Gràcia 92, Barcelona). 
Assistents: 160 persones aprox.
Organitza: Fundació Ernest Lluch i Caixa Catalunya
Amb el suport de: Generalitat de Catalunya, Diputació de Barcelona, Ajuntament de
Barcelona 

CRÒNICA

LES APORTACIONS DE L’ECONOMISTA DANI RODRIK CENTREN L’INTERÈS DE LA
III CONFERÈNCIA ANUAL ERNEST LLUCH

A l’Auditori de La Pedrera de Caixa Catalunya i davant
d’unes 160 persones, el passat divendres 29 de maig, va
tenir lloc la III Conferència Anual Ernest Lluch,
organitzada per la Fundació Ernest Lluch i Caixa Catalunya,
i que per a l’ocasió va comptar amb la presència de
l’economista Dani Rodrik, una autoritat mundial en
economia internacional i del desenvolupament.

La conferència Challenges of the XXIst Century, va esdevenir una bona oportunitat per
conèixer el seu anàlisi i opinió sobre quines són les reformes necessàries i possibles del
sistema econòmic mundial després de la crisi financera, així com sobre el paper que tenen
les polítiques industrials i de desenvolupament, per sostenir el creixement econòmic i el
benestar social en el món. Rodrik ha fet aportacions  que han modificat el paradigma dominant
en relació als efectes del comerç, les institucions i les reformes estructurals sobre el
desenvolupament. El títol del seu darrer llibre “One Economics, Many Recipes“ resumeix
bé la seva trajectòria d’anàlisi econòmic rigorós que el porta a la discussió de polítiques
públiques oblidades o menystingudes per l’ortodòxia. 

Podeu visionar el parlament inicial del Sr. Rodrik, així com accedir a l’àudio de la jornada,
que es desglossa en les següents parts:

• Introducció – Sr. Enric Lluch + Sr. Joan Ramón Borrell 
• Conferència – Sr. Dani Rodrik 
• Preguntes i cloenda – Sr. Dani Rodrik + Sr. Narcís Serra 
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bona nodrida presencia d’estudiants i
professors universitaris que varen omplir la
sala. La degana de la Facultat d’Economia i
Empresa, Sra. Elisenda Paluzie, i el Dr. Antón
Costas, van obrir la jornada amb uns breus
parlaments de benvinguda que van donar peu
a les intervencions dels dos ponents. Des de
punts de vista diferents però complementaris
el Dr. Juan José Dolado i el Sr. Joan
Coscubiela, varen exposar les causes del

problema de l’atur, els seus efectes a Espanya i varen debatre sobre la repercussió i possibles
solucions a tal problemàtica. En acabar les seves intervencions es va oobrir un torn de
preguntes que va despertar l’interès dels professors i de l’alumnat present a la sala. L’acte
es va cloure amb les intervencions de l’economista i tresorer de la Fundació Ernest Lluch,
Josep Maria Carreras i de la degana de la Facultat.

Conferència Anual Ernest Lluch
Descripció: Centrada en els camps de coneixement relacionats amb l’economia, el
pensament econòmic i/o la història moderna, aquesta conferència anual s’organitza
conjuntament amb Caixa Catalunya i compta amb la participació d’un acadèmic o
professional de prestigi internacional, en els camps descrits. Amb la intenció que al llarg de
successives edicions esdevingui un acte de referència per ambdues institucions, l’elecció
del conferenciant es realitza amb la suficient antelació i de forma consensuada i des
d’ambdues institucions es vetlla per la publicació de la conferència.

El passat divendres 29 de maig a les 13 hores a l’Auditori de la Pedrera
de Caixa Catalunya (Passeig de Gràcia, 92), el Dr. Dani Rodrik, va oferir
la ponència Challenges of XXIst Century, en el marc de la III Conferència
Anual Ernest Lluch. La tercera edició de la Conferència Anual Ernest Lluch
comptà amb la presència d’un dels economistes més influents dels

nostres temps, el Dr. Dani Rodrik, gran especialista en política econòmica internacional,
Rodrik es posiciona amb veu pròpia davant els reptes de la globalització i desenvolupament.

Dani Rodrik és un una autoritat mundial en
economia internacional i del desenvolupament. Ha
fet aportacions seminals que han modificat el
paradigma dominant en relació als efectes del
comerç, les institucions i les reformes estructurals
sobre el desenvolupament. El títol del seu darrer
llibre “One Economics, Many Recipes“ resumeix
bé la seva trajectòria d’anàlisi econòmic rigorós que
el porta a la discussió de polítiques públiques
oblidades o menystingudes per l’ortodòxia.
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Àmbit cívico-polític

V Edició Vies de Diàleg
Descripció. Fruit de la col·laboració entre la Biblioteca Ernest Lluch de l’Ajuntament de Girona
i la Fundació Ernest Lluch, el 2005 es va iniciar el projecte d’organitzar un seminari de caràcter
anual, centrat en temàtiques de caràcter contemporani. La voluntat d’ambdues entitats era i
és fomentar el diàleg i el coneixement com les eines fonamentals per abordar el debat i la
polèmica, sempre de caràcter constructiu. El seminari pretén difondre el pensament i les idees
d’Ernest Lluch i, al mateix temps, esdevenir un espai de reflexió, diàleg i convivència, amb la
mirada posada al passat, al present i al futur. La idea principal a transmetre és la de la possibilitat
de resoldre els conflictes a través del diàleg.

Per a l’edició d’aquest any 2009, es va optar per canviar el format i passar a realitzar un sol
acte que comptés amb una ponència inicial seguida d’una taula rodona de debat. Enguany el
“diàleg“ es va centrar en el tema de Família i escola: educació compartida, al constituir
una de les relacions cabdals que es donen a la nostra societat i que mereixen una mirada
atenta per tal d’afavorir la cooperació de les dues principals institucions educatives, no sempre
possible ni exempta de tensions. 

V VIES DE DIÀLEG A GIRONA
Família i escola: educació compartida

Dia: dimarts 16 de juny de 2009
Hora: 19:00 hores
Lloc: Biblioteca Ernest Lluch - Auditori. Carrer Saragossa 27. GIRONA
Assistents: 35 persones aprox. 
Organitza: Biblioteca Ernest Lluch - Ajuntament de Girona i Fundació Ernest
Lluch.
Amb el suport de: Generalitat de Catalunya
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Conferència Expo: Repensar l’economia 
i les formes de vida

Descripció: En el marc de l’exposició Ernest Lluch,
l’esforç per construir un país, es van realitzar un parell
d’activitats complementàries, entre elles, aquest
col·loqui acadèmic que es va titular Repensar
l’economia i les formes de vida, i que va reunir per a
l’ocasió a: Manuel Castells, Joan Trullén i Xavier Vives.

REPENSAR L’ECONOMIA I LES FORMES DE VIDA

Dia: Dimarts 19 de maig de 2009 
Hora: 19 hores
Lloc: Auditori del Palau Robert (Passeig de Gràcia, 107.
Barcelona).
Organitza: Generalitat de Catalunya i Fundació Ernest
Lluch

La Generalitat de Catalunya i la Fundació Ernest Lluch, us conviden a la conferència - col·loqui
que impartiran Manuel Castells, Xavier Vives i Joan Trullén. 
Amb la participació de:

• Sr. Joan Trullén. Director del Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de
Barcelona  i patró de la Fundació Ernest Lluch.

• Sr. Manuel Castells. Professor d’investigació de la Universitat Oberta de Catalunya i
Catedràtic Emèrit de Sociologia i planificació urbana i regional de la University of
California, Berkeley,

• Sr. Xavier Vives. Professor d’Economia i Finances i director del Centre de Recerca
Sector Públic-Sector Privat d’IESE i professor de la UPF.

L’acte tindrà lloc en el marc de l’exposició Ernest Lluch, l’esforç per construir un país, el
dimarts 19 de maig de 2009 a les 19 hores, a l’auditori del Palau Robert (Passeig de Gràcia,
107. Barcelona).

CRÒNICA

En el marc de l’exposició Ernest Lluch, l’esforç per
construir un país, que s’exhibeix al Palau Robert de
Barcelona fins el proper 14 de juny, la Fundació Ernest
Lluch i la Generalitat de Catalunya promouen algunes
activitats paral·leles en homenatge a Ernest Lluch,
com n’és exemple la Conferència-Col·loqui: Repensar
l’economia i les formes de vida, a càrrec dels
professors Manuel Castells, Xavier Vives i de Joan
Trullén, moderada per Enric Lluch, vice-president de
la Fundació Ernest Lluch. L’acte es va celebrar el passat dimarts 19 de maig a l’auditori de
les Cotxeres del Palau Robert, amb un èxit d’assistència i participació del públic assistent. 
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VI Jornada Ernest Lluch de Torroella de Montgrí
Creences, religions i esfera pública: un repte per al segle XXI

Descripció. Des de l’any 2004 la Fundació Ernest Lluch, Can Quintana - Museul de la
Mediterrània i la Fundació Caixa Girona porten a terme unes jornades anuals de referència a
Catalunya que tenen com a objectiu l’afavoriment de la reflexió, del diàleg i del respecte en
temes relacionats amb els valors que afecten a la ciutadania del segle XXI. 

VI JORNADA ERNEST LLUCH DE 
TORROELLA DE MONTGRÍ
Creences, religions i esfera pública: 
un repte per al segle XXI

Dia: Dissabte 3 d’octubre de 2009 
Hora: Matí i tarda (veure programa)
Lloc: Auditori de Can Quintana-Museu de la Mediterrània. 
Carrer d’Ullà, 31. TORROELLA DE MONTGRÍ (GIRONA).
Assistents: 110 persones aprox.
Organitza: Fundació Ernest Lluch i Can Quintana-Museu 
de la Mediterrània 
Amb el Patrocini de: Caixa Girona 
Col·labora: Aj. de Torroella de Montgrí i Generalitat de Catalunya

PROGRAMA

Seguint el model de les jornades precedents, la jornada constarà de tres conferències-marc
i d’una taula rodona de debat amb la presència dels tres ponents i oberta a les intervencions
del públic assistent.

10:30h Obertura de portes
11:00h Benvinguda 
11:15h En què creuen els catalans? Secularització i pluralitat religiosa a Catalunya
Sr. Lluís Duch. Monjo de l’Abadia de Montserrat. Antropòleg i Doctor en teologia per la
Universitat de Tubinga. Presenta: Jordi Regincós, vicerector de la Universitat de Girona.
12:00h Pausa i esmorzar
12:30h La relació Estat - Religió a Espanya i a les democràcies europees. On som i on anem?
D. José María Contreras. Director General de Relacions amb les Confessions del Ministeri
de Justícia i Catedràtic de Dret Eclesiàstic de l’Estat. Presenta: Lluís Bruguera, periodista.
13:30h Pausa i dinar
16:00h Presentació del V volum de les Jornades Ernest Lluch: El diàleg intermediterrani.
16:15h Religió i esfera pública en estats democràtics: models de relació
Sr. Juan José Tamayo. Teòleg i director de la Càtedra de Teologia i Ciències de les Religions,
de la Universitat Carlos III de Madrid. Presenta: Xavier Ferrer, economista i politòleg.
17:00h Pausa 
17:15h Taula rodona amb tots els ponents moderada per Lluís Maria de Puig, president
de l’Assemblea del Consell d’Europa.
18:30h Cloenda 
19:00h Fi de la jornada
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FAMÍLIA I ESCOLA: EDUCACIÓ COMPARTIDA

Enguany volem promoure un debat conjunt entre família i centre educatiu, un acostament
entre ambdues institucions afavorint un clima de confiança en benefici de l’educació de petits
i grans. D’una banda hi tenen cabuda les qüestions relacionades amb la responsabilitat formativa
i en la transmissió dels valors; i d’altra banda, les qüestions que deriven de la nova Llei
d’Educació, i del context social i econòmic actual de crisi. Comptarem amb la participació de
Maria Jesús Comellas, professora de la Universitat Autònoma de Barcelona, que farà la
ponència inicial i que donarà peu al debat entre representants dels centres educatius i
representants de famílies.

PROGRAMA

19:00h Família i escola: compartir l’educació.
Ponència a càrrec de Maria Jesús Comellas,
doctora en psicologia i professora del
Departament de Pedagogia aplicada de la UAB. 
19:45h Taula rodona amb la presència de: 
Pilar Bolós, directora del CEIP Carme
Auguet.
Jordi Vilamitjana, professor de l’IES Santa
Eugènia.
Joan Alcalà, pare del CEIP Taialà.
Melània Desoy, mare de l’IES Santa Eugènia.

Modera:M. Jesús Comellas.

Per cinquè any consecutiu la Fundació Ernest Lluch i l’Ajuntament de Girona a través de
la Biblioteca Ernest Lluch d’aquesta ciutat, organitzen la jornada de debat i reflexió sobre
qüestions contemporànies i d’actualitat. La relació entre educació, escola i família centra
l’interès d’aquesta jornada al constituir una de les relacions cabdals que es donen a la
nostra societat i que mereixen una mirada atenta per tal d’afavorir la cooperació de les
dues principals institucions educatives, no sempre possible ni exempta de tensions. Per
aquest motiu la jornada d’enguany compta amb la participació de Maria Jesús Comellas,
professora del Departament de Pedagogia Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona
i autora del llibre “Família i Escola: compartir l’educació“, que farà la ponència inicial que
després donarà peu al debat on hi participaran persones del món educatiu de Girona.  

Maria Jesús Comellas, doctora en psicologia i professora del Departament de Pedagogia
Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona, com a mestra i educadora té experiència
en totes les etapes educatives, des d’educació infantil, d’adults i educació especial. Des de
fa més de vint anys dinamitza grups familiars de discussió educativa. És assessora de
nombrosos projectes municipals i universitaris, participa en la secretaria científica del Club de
Pediatria Psicosocial, és cofundadora i coordinadora de GRODE (Grup de Recerca, Orientació
i Desenvolupament Educatiu), responsable de l’Observatori de la violència a les escoles i
col·laboradora en diversos projectes a Brussel·les i Brasil.
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IV Jornada Ernest Lluch de Ciències Polítiques 
i Socials
Descripció. Els Estudis de Ciències Polítiques i Gestió Pública de la Universitat Pompeu Fabra,
els Estudis de Periodisme de la mateixa universitat i la Fundació Ernest Lluch, amb el propòsit
comú d’incentivar el debat i el diàleg sobre qüestions candents de l’actualitat política i social,
enguany van organitzar la IV Jornada Ernest Lluch de Ciències Polítiques i Socials, amb el títol
Un Món desigual. Les Institucions Internacionals davant dels desequilibris globals. 

UN MÓN DESIGUAL. LES INSTITUCIONS INTERNACIONALS 
DAVANT DELS DESEQUILIBRIS GLOBALS
IV Jornada Ernest Lluch de Ciències Polítiques i Socials
Dia: dilluns 16 de febrer de 2009
Hora: 10:00 hores
Lloc: Auditori Rubió i Balaguer del Campus de la Ciutadella de la
Universitat Pompeu Fabra. Carrer Ramon Trias Fargas 25-27,
BARCELONA
Assistents: 125 persones aprox.
Organitza: Facultat de Ciències Polítiques i Socials de la UPF i
Fundació Ernest Lluch
Amb el suport de: Generalitat de Catalunya, Diputació de
Barcelona i Ajuntament de Barcelona

PROGRAMA

10:00h Benvinguda a càrrec de Josep Joan Moreso, rector
de la UPF i Jordi Guiu, degà de la Facultat de Ciències
Polítiques i Socials de la UPF.
10:15h Drets humans i desigualtats humanes. Conferència a
càrrec de Lluís Maria de Puig. President de l’Assemblea del
Consell d’Europa i vicepresident de la Fundació Ernest Lluch. 
10:45h Desigualtat i pobresa. Entre Washington, Westfàlia i Cosmòpolis. Conferència a
càrrec de José Antonio Sanahuja. Professor titular de Relacions Internacionals (Universidad
Complutense de Madrid).
11:45h Pausa.
12:00h Taula rodona i debat amb la participació de:

• Joan Benach. Professor titular del Departament de Ciències Experimentals i de la
Salut (UPF) (Grup Recerca Desigualtats en Salut; Coordinador de la xarxa
internacional sobre Condicions d’ocupació i desigualtats de la OMS) 

• Daniel Gómez. Investigador de l’Observatori del Deute en la Globalització (ODG),
de la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat de la UPC 

• José Antonio Sanahuja. Professor titular de Relacions Internacionals (UCM)  

Modera: Caterina García. Professora titular de Relacions  Internacionals (UPF)
13:45h Cloenda
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CRÒNICA

CREENCES, RELIGIONS I ESFERA PÚBLICA: 
UNA REFLEXIÓ PER AL SEGLE XXI DES DE TORROELLA DE MONTGRÍ

La societat catalana, com la del conjunt d’Europa, és cada vegada més diversa i rica en matisos,
i conviu en un marc religiós ben diferent al que caracteritzà el segle XX. L’actual mapa de les
religions a casa nostra ens dóna bona mostra d’aquest fet, al mateix temps que interpel·la al
diàleg constant entre els representants de totes les confessions i les administracions públiques
per tal de conciliar polítiques comunes que facin possible la llibertat de culte, el respecte a la
diversitat i al mateix temps mantinguin inalterable el principi de separació entre Església i
Estat, baluard de les societats i Estats de dret democràtics.

L’anàlisi d’aquestes i altres qüestions va centrar bona part del debat que s’originà al voltant
de les intervencions dels ponents que varen participar en la VI Jornada Ernest Lluch, que
enguany es va centrar en analitzar i debatre sobre Creences, religions i esfera pública.
Aquesta jornada anual que organitzen conjuntament, el Museu de la Mediterrània i la Fundació
Ernest Lluch, es va celebrar el passat dissabte 3 d’octubre i va comptar amb l’assistència d’un
centenar de persones. Per a l’ocasió es va comptar amb la presència de Lluís Duch, monjo
de l’Abadia de Montserrat, antropòleg i doctor en Teologia per la Universitat de Tubinga; José
María Contreras, director general de Relacions amb les Confessions (Ministeri de Justícia) i
Catedràtic de Dret Eclesiàstic de l’Estat; i Juan José Tamayo, teòleg i director de la Càtedra
de Teologia i Ciències de les Religions, de la Universitat Carlos III de Madrid. A més d’aquestes
acreditades veus, la jornada va poder reunir també al president de l’Assemblea del Consell
d’Europa i vicepresident de la Fundació Ernest Lluch, Lluís Maria de Puig, com a conductor
de la taula rodona de la tarda; i de Jordi Regincós, Lluís Bruguera i Xavier Ferrer com a
presentadors de les ponències. L’acte va cloure amb les intervencions de Lluís Maria de
Puig, de l’alcalde de Torroella de Montgrí, Josep Maria Rufí, i del president de Caixa Girona,
Manel Serra.
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IMMIGRACIÓ I MÓN LOCAL: ALERTES,REPTES I BONES PRÀCTIQUES
IV Jornada sobre Municipis 2009

Dia: dimecres 6 de maig de 2009
Hora: de les 9 a les 14 hores
Lloc: Auditori del Centre de Cultura
Contemporània de Barcelona (CCCB),
carrer Montalegre n. 5, de Barcelona
Assistents: 200 persones aprox.
Organitza: Fundació Ernest Lluch i
Associació Nou Cicle
Amb el suport de: Generalitat de
Catalunya, Diputació de Barcelona i
Ajuntament de Barcelona

PROGRAMA

9:00h Benvinguda i presentació a càrrec de Joaquim Llach i Joan Ignasi Elena,
representants de la Fundació Ernest Lluch i l’Associació Nou Cicle 
9:15h Obertura a càrrec de Carme Capdevila, consellera d’Acció Social i Ciutadania de la
Generalitat de Catalunya 
9.30hGestionant les migracions des de l’acció local: un fenomen global que planteja
reptes al món local. Conferència a càrrec de Sònia Parella, professora agregada de
Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona i membre del Grup d’Estudis sobre
Immigració i Minories Ètniques.
10:15h Primera Taula Rodona d’alcaldes i alcaldesses:

• Iolanda Pineda, alcaldessa de Salt 
• Pere Prat, alcalde de Manlleu  
• Jaume Bosch, alcalde de Sant Boi de Llobregat 

11:15h Pausa 
11:45h Polítiques d’acomodació de la diversitat: la interculturalitat com a pràctica
local. Conferència a càrrec de Ricard Zapata, professor titular de Ciència Política de la
Universitat Pompeu Fabra i director del Grup de Recerca Interdisciplinari sobre Immigració. 
12:30h Segona Taula Rodona d’alcaldes i alcaldesses: 

• Lluís Miquel Pérez, alcalde de Reus 
• Josep Mayoral, alcalde de Granollers 
•Maria Antònia Bonany, regidora de Benestar Social, Sanitat i Salut de

l’Ajuntament de Figueres
13:30h Cloenda a càrrec d’Antoni Fogué, president de la Diputació de Barcelona

CRÒNICA

ÈXIT DE LA JORNADA SOBRE MUNICIPIS 2009: IMMIGRACIÓ I MÓN LOCAL

El passat dimecres 6 de maig es va celebrar amb èxit la quarta Jornada sobre Municipis que
organitzen la Fundació Ernest Lluch i l’Associació Nou Cicle. Prop de dues-centes persones
varen omplir l’auditori del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), a fi d’atendre
a les ponències i taules rodones de la jornada d’enguany sobre Immigració i món local: alertes,
reptes i bones pràctiques.
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CRÒNICA

El passat dilluns 16 de febrer va tenir lloc, a
l’Auditori del Campus de la Ciutadella de la
Universitat Pompeu Fabra, la jornada anual de
reflexió i debat sobre qüestions candents de
l’actualitat política que organitzen la Facultat de
Ciències Polítiques i Socials de la UPF i la
Fundació Ernest Lluch. El rector de la UPF, Josep
Joan Moreso, i el director-Gerent de la Fundació

Ernest Lluch, Joaquim Llach, varen inaugurar la jornada d’enguany que va centrar el debat
entorn Un Món desigual. Les Institucions Internacionals davant dels desequilibris globals.

La IV JORNADA ERNEST LLUCH DE CIÈNCIES POLÍTIQUES I SOCIALS va emmarcar el
debat entorn els desequilibris globals i del paper que hi juguen les institucions internacionals
i les organitzacions no governamentals pel desenvolupament, per tal de proporcionar elements
d’anàlisi al públic assistent. La Jornada, fou un èxit, tant per l’assistència i participació dels i
les estudiants que hi assistiren, com per la qualitat de les conferències de Lluís Maria de
Puig i de José Antonio Sanahuja i de la taula rodona formada pel mateix Sanahuja, Joan
Benach i Dani Gómez. 

Jornada sobre Municipis 2009
Descripció de l’activitat. La Jornada sobre Municipis està promoguda
amb la voluntat d’oferir un marc anual de reflexió sobre els problemes
que afecten l’àmbit local per tal d’incidir en les relacions que s’estableixen
entre l’administració de proximitat i els seus ciutadans. El passat 6 de
maig es va celebrar la quarta edició de la Jornada sobre Municipis que
organitza la Fundació Ernest Lluch conjuntament amb l’Associació Nou
Cicle. Seguint el mateix format d’edicions anteriors, la jornada va constar
de dues conferències que van emmarcar la temàtica de la jornada i que,
respectivament, van precedir les dues taules rodones formades per
alcaldes d’arreu de Catalunya. La jornada d’enguany estava centrada en
Immigració i món local: alertes, reptes i bones pràctiques, i va reunir
a experts i responsables municipals en el que fou una trobada descriptiva,
d’anàlisi i reflexió sobre la temàtica exposada.
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III Jornada de Sanitat Ernest Lluch
Descripció. Per iniciativa conjunta de la Conselleria de Salut de la Generalitat de Catalunya i
la Fundació Ernest Lluch, es va celebrar la III Jornada Ernest Lluch de Sanitat amb l’objectiu
d’esdevenir una cita anual que afavoreixi el debat i la reflexió sobre qüestions de l’àmbit sanitari
i de la salut pública.

SALUT EN TOTES LES POLÍTIQUES: 
L’OPORTUNITAT DE LA SALUT COMUNITÀRIA
III Jornada Ernest Lluch de Sanitat

Dia: dijous 29 d’octubre de 2009
Hora: De les 17:00 a les 20:00 hores
Lloc: Sala 3 de l’auditori de la seu de l’Acadèmia de
Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de
Balears C/ Major de Can Caralleu, 1-7, Barcelona. 
Assistents: 100 persones aprox.
Organitza: Dept. de Salut Generalitat de Catalunya
i Fundació Ernest Lluch
Amb el suport de: Generalitat de Catalunya,
Diputació de Barcelona, Ajuntament de Barcelona

PROGRAMA

17:00h Inauguració
Sr. Antoni Plasència, director general de Salut Pública i Sr. Ferriol Sòria, director adjunt
de la Fundació Ernest Lluch
17:15 - 18:00h Conferència a càrrec del Sr. Jaime Gofin, Professor, Director del Mestratge
de Salut Pública en l’Atenció Primària Orientada a la Comunitat (APOC) - Escola de Salut
Pública i Serveis de Salut, George Washington University, Washington DC
18:00h - 18:15h Pausa cafè

• 18:15 - 19:15h Taula rodona: La salut comunitària a Catalunya
• Sr. Joaquim Pellejà, gerent de la Regió Sanitària Camp de Tarragona. 
• Sra. Montse Moles, presidenta de l’Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària

de Catalunya
• Sra. Maribel Pasarin Rúa, cap de Salut Comunitària de l’Agència de Salut Pública

de Barcelona
19:15 - 119:45h Conferència cloenda a càrrec de l’Hble. Sra. Marina Geli, consellera de
Salut de la Generalitat de Catalunya.
19:45h Cloenda 

• Sr. Joaquim Llach, director gerent de la Fundació Ernest Lluch
• Sr. Josep Antoni Bombí, president de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la

Salut de Catalunya i Balears.
• Hble. Sra. Marina Geli, consellera de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Per a l’ocasió es va comptar amb la intervenció inicial de la consellera d’Acció Social i Ciutadania,
Carme Capdevila, que va emmarcar el tema de la jornada i que va precedir a la conferència
Gestió de les migracions des de l’acció local: un fenomen global que planteja reptes al món
local, que impartí la professora de sociologia de la UAB, Sònia Parella. Acte seguit, va tenir
lloc la primera taula rodona d’alcaldes i alcaldesses formada pels senyors Jaume Bosch, alcalde
de Sant Boi de Llobregat, Pere Prat, alcalde de Manlleu i de l’alcaldessa de Salt, Iolanda Pineda. 

La segona part de la jornada es va centrar en la conferència
Polítiques d’acomodació de la diversitat:la interculturalitat com a
pràctica local, a càrrec del professor de Ciència Política de la UPF,
Ricard Zapata, que va precedir a la segona taula rodona d’alcaldes,
amb la participació de Lluís Miquel Pérez, alcalde Reus, Josep
Mayoral, alcalde de Granollers i de Maria Antònia Bonany,
regidora de Benestar Social, Sanitat i Salut de l’Ajuntament de
Figueres, qui substituí en el darrer moment a l’alcalde de la mateixa ciutat empordanesa. La
jornada va cloure amb el parlament del President de la Diputació de Barcelona, Antoni Fogué.

Totes les intervencions, tant les dels conferenciants com la dels propis alcaldes i representants
instiucionals, van focalitzar el fet de la immigració a casa nostra, incidint en les repercussions
locals d’un fenòmen global que en l’actual context de crisi reclama una mirada més atenta de
tots plegats, partint de les bones pràctiques realitzades des dels municipis i dels reptes comuns
que tenim com a societat.

ARGUMENTARI

La recerca de noves oportunitats està en la base del
moviment de persones dels països en vies de
desenvolupament cap a les metròpolis més avançades.
Aquest fet planteja reptes permanents en la societat
d’acollida i comporta una important transformació social i
econòmica del seu entorn. La primera concreció del
fenomen immigratori es produeix en l’àmbit local. Es pot
considerar que els municipis són la primera administració

cap on s’adrecen les migracions. L’administració local, malgrat que no disposa del resorts
normatius adequats i de les competències corresponents, ni tampoc dels recursos econòmics
necessaris, freqüentment es troba davant la necessitat de resoldre nombroses demandes
i situacions derivades de la immigració. 

Els governs locals són els principals agents quotidians de la gestió dels processos d’integració
de la població i constantment se’ls demana que participin activament en la gestió de la política
de benestar i de les polítiques d’interculturalitat. En determinades ocasions, les administracions
locals han d’afrontar un conjunt de responsabilitats, especialment en l’àmbit de la prestació
de determinats serveis, sense tenir les competències necessàries ni els recursos suficients
per garantir la prestació i la qualitat d’aquests serveis. El fet que les administracions locals
superin habitualment el seu límit d’actuació i la seva limitada atribució de competències s’ha
convertit en un repte majúscul, i més en un moment de crisi econòmica que canvia el paradigma
de creixement dels darrers anys. Aquesta realitat pot ser font de conflicte però també
generadora de bones pràctiques i experiències enriquidores. La presència i interacció d’experts
acadèmics i responsables municipals del sector, en aquesta Jornada sobre Municipis de 2009,
va permetre una trobada descriptiva, d’anàlisi i reflexió, sobre les iniciatives i les principals
dificultats amb què es troba el món local, al capdavant de la gestió del fenomen migratori.

-60-

MEMÒRIA FUNDACIÓ ERNEST LLUCH’09 ACT IV I TATS  CATALUNYA



-63-

Àmbit de memòria i arxiu

Creació i ubicació de l’Arxiu Ernest Lluch 
Descripció. Un dels eixos centrals de l’activitat transversal d’enguany ha estat la posada en
marxa de la creació de l’Arxiu Ernest Lluch. Per a crear-lo s’han recollit múltiples donacions
de persones i familiars. L’empresa Dos Punts SL va acabar els treballs arxivístics professionals
necessaris per tenir un Arxiu homologable i consultable als del conjunt d’Arxius del territori.
L’Arxiu s’ubica a la nova seu de la Fundació a la Biblioteca Ernest Lluch de Vilassar de Mar.

El fons d’arxiu actual, després de l’avaluació, selecció, ordenació, inventeració i instal·lació de
la documentació ocupa, actualment, més de 20 metres lineals d’arxivadors en prestatgeria.
Tota aquesta tasca s’ha realitzat entre els mesos de maig i juliol de 2009 i el desenvolupament
d’aquest projecte arxivístic s’ha cenyit al mètode de treball consensuat entre la Fundació
Ernest Lluch i Dos Punts Documentació i Cultura, SL.

Pel que fa a la consulta del fons documental i audiovisual, cal tenir en compte que l’Arxiu
Ernest Lluch i Martín, inicialment, no tindrà un horari preestablert de consulta pública. Per
aquest motiu serà imprescindible tramitar la sol·licitud de consulta amb 15 dies d’antel·lació
per concertar el dia i l’hora de visita. Properament, a la web de la Fundació Ernest Lluch
posarem a l’abast dels usuaris i investigadors, l’inventari del fons documental i audiovisual,
en format PDF. Es tracta, doncs, de facilitar la consulta de la documentació que integra el fons
perquè qui ho desitgi pugui fer arribar les seves peticions de consulta bo i omplint el formulari
online. D’altra banda, i dins d’aquest mateix apartat web es podran consultar alguns elements
del fons en format vídeo i àudio com a mostra del que s’hi pot trobar, així com tota la galeria
de fotografies.
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CRÒNICA

LA SALUT COMUNITÀRIA CENTRA LA III JORNADA ERNEST LLUCH DE SANITAT

Per iniciativa conjunta de la Conselleria de Salut de la Generalitat de Catalunya i la Fundació
Ernest Lluch, el passat dijous 29 d’octubre a la tarda, se celebrà la III Jornada Ernest Lluch
de Sanitat, una cita anual oberta al debat i a la reflexió sobre qüestions de l’àmbit sanitari i
de la salut pública que enguany es va centrar en Salut en totes les polítiques: l’oportunitat
de la salut comunitària.

Per a l’ocasió, es va poder reunir a acadèmics i professionals sanitaris que varen encararan
aquesta qüestió a partir de la conferència inaugural del Sr. Jaime Gofin, (Professor i director
del Mestratge de Salut Pública en l’Atenció Primària Orientada a la Comunitat (APOC) - Escola
de Salut Pública i Serveis de Salut, George Washington University). En acabar la magistral
intervenció del professor Gofin, s’inicià la taula rodona posterior sobre La salut comunitària a
Catalunya, que va comptar amb la participació del Sr. Joaquim Pellejà, gerent de la Regió
Sanitària Camp de Tarragona, de la Sra. Montse Moles, presidenta de l’Associació d’Infermeria
Familiar i Comunitària de Catalunya i de la Sra. Maribel Pasarín, cap de Salut Comunitària de
l’Agència de Salut Pública de Barcelona.

La Jornada es va cloure amb la conferència de la Hble. Sra. Marina Geli, consellera de Salut
de la Generalitat de Catalunya, i amb les intervencions dels senyors Joaquim Llach i Sr. Josep
Antoni Bombí, director gerent de la Fundació Ernest Lluch i president de l’Acadèmia de
Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears, respectivament.
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VIII Ernest Lluch Opina
Descripció. Publicació del novè volum d’Ernest Lluch Opina, recull d’articles publicats per
Ernest Lluch a La Vanguardia. D’aquesta manera i per novè any consecutiu la Fundació
Ernest Lluch i l’Ajuntament de Vilassar de Mar participaren en la tasca de donar a conèixer
el pensament i obra de Lluch a través de la publicació d’aquest nou volum. Ernest Lluch
Opina esdevé 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 història i la música,
entre altres aspectes susceptibles de l’interès i estudi d’Ernest Lluch. Enguany el pròleg va
anar a càrrec de Josep Maria Carreras, economista i tresorer de la Fundació Ernest Lluch.
L’acte de presentació va tenir lloc després de la Sessió Ordinària de Patronat de la Fundació
Ernest Lluch, el divendres 27 de novembre de 2009. 

PRESENTACIÓ DEL IX VOLUM 
“ERNEST LLUCH OPINA“

Dia: divendres 27 de novembre de 2009
Hora: 20:00h
Lloc: Edifici Biblioteca Ernest Lluch de Vilassar de
Mar
Assistents:
Organitza: Fundació Ernest Lluch i Ajuntament de
Vilassar de Mar
Amb el suport de: Generalitat de Catalunya,
Diputació de Barcelona i Ajuntament de BCN.

L’acte va comptar amb les intervencions de:

• Lluís Bassat. Publicista i patró de la Fundació Ernest Lluch.
• Lluís Maria de Puig Vicepresident de la Fundació Ernest Lluch i President del

Consell d’Europa
• Joaquim Ferrer. Alcalde de Vilassar de Mar
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Xerrada a l’IES Ernest Lluch
Descripció. La Fundació Ernest Lluch col·labora amb l’IES Ernest Lluch, per tal d’aprofundir
amb el treball que realitzen els alumnes de l’Institut sobre la vida i obra d’Ernest Lluch.

VALORS CÍVICS I VIDA I OBRA
D’ERNEST LLUCH
Xerrada amb els alumnes de 1r ESO
IES Ernest Lluch 

Dia: dimarts 17 de març de 2009
Hora: 15:30 hores
Lloc: IES Ernest Lluch. C/Vilamarí amb
c/Diputació. Barcelona.
Organitza: IES ErnestLluch
Col·labora: Fundació Ernest Lluch

El passat dimarts 17 de març a les 15:30 hores, el vicepresident de la Fundació, S. Enric
Lluch, va realitzar una xerrada amb els alumnes de 1r d’ESO de l’Institut Ernest Lluch de
Barcelona. Aquesta xerrada promoguda pel mateix Institut es vincula amb el treball que,
els alumnes d’aquest, estan realitzant sobre la figura d’Ernest Lluch i que servirà per aprofundir
en la coneixença del personatge i els valors cívics que el caracteritzaren.

CRISI: CAUSES, CONSEQÜÈNCIES I REMEIS
Xerrada a l’lES Ernest Lluch de Barcelona amb els alumnes de Batxillerat

Dia: dijous 26 de febrer de 2009
Hora: 12 hores
Lloc: IES Ernest Lluch. C/Vilamarí amb c/Diputació. Barcelona.
Organitza: IES ErnestLluch
Col·labora: Fundació Ernest Lluch

Xerrada dirigida a l’alumnat de segon de batxillerat de l’IES Ernest Lluch de Barcelona. El
doctor en Economia i patró de la Fundació Ernest Lluch, Josep Maria Carreras, impartirà
la conferència “Crisi: Causes, conseqüències i remeis“, per tal d’analitzar els trets principals
de la crisi actual, davant de l’alumnat de batxillerat de l’IES Ernest Lluch.
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Nova escultura i espai Ernest Lluch a l’Hospitalet
Descripció. Acte institucional de reconeixement a Ernest Lluch, economista, professor i
polític (1937-2000), i d’inauguració d’una escultura dedicada a la seva memòria, realitzada
per l’artista basc José Ramón Anda. Aquest acte va tenir lloc el passat divendres 5 de juny,
a les vuit del vespre, a la nova plaça d’Ernest Lluch de l’Hospitalet de Llobregat.

NOVA ESCULTURA I ESPAI ERNEST LLUCH A L’HOSPITALET
Inauguració d’aquest espai i presentació de l’escultura 
dedicada a Ernest Lluch.

Dia: divendres 5 de juny de 2009 
Hora: 20:00 hores
Lloc: Plaça Ernest Lluch. L’Hospitalet de Llobregat 
Organitza: Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat
Col·labora: Fundació Ernest Lluch

CRÒNICA

El passat divendres 5 de juny, a la nova plaça
d’Ernest Lluch de l’Hospitalet de Llobregat, al barri
de Collblanc, va tenir lloc la inauguració d’una
escultura dedicada a la memòria d’Ernest Lluch,
realitzada per l’artista basc José Ramón Anda.
L’alcaldessa de L’Hospitalet, Núria Marín, presidí
aquest acte que també va comptar amb els
parlaments d’Eulàlia Lluch, filla d’Ernest Lluch i
d’Enric Lluch, vicepresident de la Fundació Ernest
Lluch i nebot de l’homenatjat.

L’escultor José Ramón Anda (Bakaiku, 1949) és
l’autor de l’obra Miracielo, una impressionant peça
de coure de 4,5 metres d’alçada, que representa
un tronc d’arbre buidat, de formes sinuoses i amb
una obertura superior que permet contemplar el
cel. Amb aquest homenatge a la memòria de Lluch,
l’artista apunta la idea de verticalitat i de vida i,
alhora, la fortalesa i l’arrelament de les idees i el
seu creixement, un cop “plantades“ a la terra. L’obra
és completament oberta per permetre que l’espectador hi deambuli i penetri al cor de les
idees. Des de l’interior de l’escultura només és possible veure el cel, d’aquí el nom de l’obra,
Miracielo, que suggereix una idea d’espai obert, d’aire, d’eternitat i de llum. És un element
modern, en consonància amb l’espai on s’ubica, que expressa l’esperit apassionat, dialogant
i de defensa de la pau i de la convivència.

-66-

Projecte Web

Descripció. La web de la Fundació esdevé el
principal vincle entre l’entitat, els seus socis i
la societat en general. Amb la voluntat de donar
un nou impuls a la web, s’està treballant per a
millorar la gestió dels continguts i crear nous
apartats, com el d’accés a l’inventari i fons
audiovisual de l’Arxiu d’Ernest Lluch per tal de
renovar, actualitzar i ampliar el contingut i les
opcions que permet l’ús del nostre web.

Testimoniatge Ernest Lluch
Descripció. S’ha continuat el procés de gravació, digitalització i buidat d’entrevistes realitzades
ad hoc a persones que varen tenir contacte amb Ernest Lluch, que formaran part del conjunt
d’elements audiovisuals i àudio de l’arxiu d’Ernest Lluch. Enguany s’han fet les entrevistes
als coneguts de Vilassar de Mar.
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INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ A VILASSAR DE MAR

Dia: Divendres 27 de novembre de 2009. S’exhibeix fins a finals de gener de 2010
Hora: 19:30 hores
Lloc: Edifici de la Biblioteca Ernest Lluch de Vilassar de Mar
Organitza: Generalitat de Catalunya 
Col·labora: Fundació Ernest Lluch

ACTE INAUGURAL

L’exposició itinerant sobre Lluch, s’inaugura a Vilassar de Mar en el marc dels actes
d’inauguració del nou edifici de la Biblioteca Ernest Lluch, recinte que acollirà la nova seu
de la Fundació. Aquest acte comptarà amb la visita guiada a l’exposició i amb els parlaments
institucionals dels vice-presidents de la Fundació Ernest Lluch, Lluís Maria de Puig i Enric
Lluch, de l’alcalde de Vilassar de Mar, Joaquim Ferrer, i del Hble. Conseller de Cultura i
Mitjans de Comunicacó, Joan Manuel Tresserras.

-69-

Itinerància Exposició Ernest Lluch
Descripció. Itenerància de l’exposició Ernest Lluch, l’esforç per construir un país. sobre la
figura i l’obra d’Ernest Lluch. Elaborada i comissariada des de la Fundació Ernest Lluch per
encàrrec de la Generalitat de Catalunya, aquesta exposició itinerant ha esdevingut una bona
eina per donar a conèixer el pensament d’Ernest Lluch així com la tasca cultural i social de
la Fundació. Es va inaugurar el 15 d’octubre de 2007 a Madrid i compta amb l’edició d’un
catàleg en català i castellà. En aquest 2009 ha itinerat per Catalunya, concretament, a Barcelona
(Palau Robert) i Vilassar de mar ( Edifici Biblioteca Ernest Lluch). 

INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ A
BARCELONA

Dia: Dilluns 30 de març de 2009. 
S’exhibeix fins el 14 de juny de 2009 
Hora: 19:00 hores
Lloc: Sala Cotxeres del Palau Robert. 
Passeig de Gràcia, 107. Barcelona
Assistents: 200 aprox.
Organitza: Generalitat de Catalunya 
Col·labora: Fundació Ernest Lluch

L’exposició itinerant sobre Lluch, inicia la seva estada a terres catalanes, 
al Palau Robert.

ACTE INAUGURAL

EL PRESIDENT MONTILLA INAUGURA L’EXPOSICIÓ ITINERANT ERNEST LLUCH,
L’ESFORÇ PER CONSTRUIR UN PAÍS.

El passat dilluns 30 de març es va inaugurar al Palau Robert, l’exposició itinerant Ernest
Lluch, l’esforç per construir un país, organitzada per la Generalitat de Catalunya i la Fundació
Ernest Lluch, després de recórrer diverses ciutats espanyoles, amb la voluntat de divulgar
l’obra, les idees i els compromisos socials de l’economista, historiador i polític, Ernest Lluch.
La mostra, va comptar amb l’exhibició de plafons específics per a l’ocasió, situats al llarg
del jardí del Palau. L’exposició va estar oberta del  30 de març fins el 14 de juny, a les Cotxeres
del Palau Robert.

El president de la Generalitat, José Montilla, presidí l’acte inaugural que va comptar també
amb les intervencions del director general de Difusió Corporativa, Jordi Fortuny; i dels
vicepresidents de la Fundació Ernest Lluch, Lluís Maria de Puig i Enric Lluch. 

-68-
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Beca Ernest Lluch de Recuperació 
del Patrimoni Musical 
Descripció. La beca està concebuda com una convocatòria biennal adreçada a tots els
musicòlegs i estudiosos de compositors catalans o de l’àmbit geogràfic de la Corona d’Aragó,
dels segles XVIII i XIX, període i temàtica de l’interès d’Ernest Lluch. Amb aquest objectiu
enguany s’ha fet el seguiment del treball dels Srs Rifé i Gregori guanyadors de la II Beca
de Recerca Musical Ernest Lluch. La comissió cultural l’any passat va decidir per unanimitat
atorgar aquest premi al projecte Tomàs Milans i Godayol (Canet de Mar, 1672   Girona,
1742), Biografia i obra compositiva, presentat per Josep M. Gregori i Jordi Rifé.

Àmbit cultural i esportiuSardana en honor a Ernest Lluch
Descripció. El passat 10 de Setembre a les 10 del vespre va tenir lloc una Audició de
Sardanes al Teatre Principal d’Arenys de Mar, en el qual la Cobla Mediterrània va estenar
una composició de Joaquim Soms i Janer (fill de Pineda de Mar, nat al 1914), en honor a
Ernest Lluch, admirador de les seves sardanes.

SARDANA EN HONOR A ERNEST LLUCH
Acte: Concert de Cobla a càrrec de la Cobla Mediterrània
Dia: dijous 10 de setembre de 2009 
Hora: 22 hores
Lloc: Teatre Principal. Carrer de l’Església, 45-47, Arenys
de Mar. 
Organitza: Regidoria de Cultura i Secció Sardanista de
l’Ateneu Arenyenc

Joaquim Soms i Janer (Pineda de Mar, Maresme, 14 de maig de 1914) és un compositor
de sardanes, el més veterà de tots els compositors actuals. Als set anys comença els estudis
de solfeig i piano a l’Acadèmia Salom de Calella. L’any 1935,en els seus temps d’estudi
d’harmonia i composició, i dirigint als 17 anys el Cor Infantil de l’Agrupació Teatral Pinedenca,
va escriure la primera sardana: Idil·li pastoril. El cor estava patrocinat per Sara Llorens de
Serra i Moret. La seva deixebla Maria, que acabà sent la seva esposa, cantava aquesta
sardana acompanyada pel cor infantil. La Guerra Civil espanyola el portà al front on va escriure
Maria de Pineda, recordant la seva promesa. A la divisió on pertanyia, el comandant li
encarregà la formació d’un petit conjunt, que anà ampliant fins a una banda oficial i, dins
aquesta banda amb majoria de músics de sardanes, hi formà una cobla. I per a aquesta
cobla va escriure la seva tercera sardana, Catalans a l’Alcàrria (1937), que, amb lletra d’un
altre soldat, Lluís Millan, acabà convertint-se en l’himne de tots ells. Acabada la guerra
aquesta sardana li va costar més d’un any de presó, acusat d’escriure un himne separatista.
Acabada la guerra va continuar component sardanes fins avui dia, amb una producció de
més de tres-centes.

ACTE INAUGURAL

El passat dijous 10 de setembre, vigília de la Diada Nacional de Catalunya, va tenir lloc el
tradicional concert per a Cobla al TEATRE PRINCIPAL d’Arenys de Mar. Per a l’ocasió, la Cobla
Mediterrània va interpretar l’estrena de la composició “A l’Ernest Lluch“, obra de JOAQUIM
SOMS I JANER (Pineda de Mar, 1914), en homenatge a Ernest Lluch, admirador de les seves
sardanes. L’acte va comptar amb la presència de Rosa Lluch i Montserrat Lamarca, així com
del Sr. Soms, compositor de més de tres-centes peces musicals per a Cobla.
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CRÒNICA

El passat dissabte 18 de juliol va tenir lloc
dins del Festival de Músiques de Torroella
de Montgrí, el concert anual dedicat a la
memòria d’Ernest Lluch. A través del
reconegut conjunt Ensemble Zefiro, que
dirigeix el també extraordinari oboista Italia
Alfredo Bernardini, el públic assistent que
va omplir l’església de Sant Genís, va gaudir
les obres de Händel i dels germans Josep i
Joan Baptista Pla. El programa de la vetllada
incloïa una peça que el mateix Bernardini va

descobrir recentment a la República Txeca, el Concert en do major per a oboè, dues trompes,
corda i baix continu, del qual se n’oferí la primera audició en temps moderns. El programa
es completava amb dues suites de la celebèrrima Música aquàtica de Händel, que van servir
per materialitzar aquesta suposada reunió entre Händel i els germans Pla, que, ara per ara,
només podem qualificar d’apòcrifa. Una vetllada musical de gran qualitat, que singularitza
el Festival de Torroella, que any rera any consolida aquest homenatge anual a Ernest Lluch

Recuperació Arxiu Musical de Sant Esteve d’Olot 
Durant 2009 l’activitat de Capella de Música de Sant Esteve d’Olot s’ha centrat principalment
en la transcripció d’obres per tal de tenir material  pel concert previst per l’ abril de 2010 i
en preparació de l’esmentat concert. El repertori d’aquest concert estarà format principalment
d’àries per a diferents veus i orquestra, encara que no es descarta la interpretació d’alguna
obra orquestral i alguna de cor.
Les obres transcrites fins al moment són:

• Aria a los dolores de Maria, con violines y trompas, Tenor (Josep) Carcoler“
• “Duo tiple y tenor, con violines y acompañamiento (Antoni) Monlleó“
• “Recitado y aria a la Virgen del Tura, Rdo. Vicente Alzina Pbro.“
• “Es tanto el amor. Aria â solo con violines, obueses, corni e basso. Melció Juncà“
• “La sombra funesta, Aria a solo con violines, flautas e cornos para contralto. Anònim

D’altra banda, s’ha volgut ampliar el nombre de membres de  la Capella amb músics olotins
o relacionats amb la ciutat Olot, que ja en anteriors ocasions havien  col.laborat en el projecte
musical que impulsa la Capella, tant a nivell de recerca i transcripció d’obres, en la interpretació
del concert o en la preparació del cor, format sempre amb gent cantaires amateurs i de la
ciutat.
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Concert anual d’homenatge a Ernest Lluch 
dins del Festival Internacional de Músiques 
de Torroella de Montgrí.

Descripció. Ernest Lluch va ser un home d’aficions i de passions, individuals i col·lectives.
Interessat per l’art en gairebé totes les seves expressions, fou un apassionat de la música.
Des de la Fundació Ernest Lluch es vetlla per la promoció i la divulgació de les diferents
expressions musicals, així com concerts i festivals. Amb aquest objectiu es va iniciar la
col·laboració amb el Festival Internacional de Músiques de Torroella de Montgrí per organitzar
un concert d’homenatge a Ernest Lluch en el marc del festival.

CONCERT D’HOMENATGE A ERNEST LLUCH - FESTIVAL DE MÚSIQUES 
DE TORROELLA DE MONTGRÍ 
La trobada apòcrifa entre els germans Pla i Händel

Dia: Dissabte 18 de juliol de 2009 
Hora: 22:00 hores
Lloc: Església de Sant Genís. Torroella de Montgrí 
Assistents: 250 aprox
Producció: Festival de Músiques de Torroella de Montgrí
Col·labora: Fundació Ernest Lluch

CONCERT

Conjunt: Ensemble Zefiro Director: Alfredo Bernardini,

Georg Friedrich Händel: Suite en fa major (de Música aquàtica), HWV 348-350 / Josep i
Joan Baptista Pla: Concert en re major per a dos oboès, corda i baix continu / Concert en
do major per a oboè, dues trompes, corda i baix continu (primera audició moderna) / Georg
Friedrich Händel: Suite en re/sol (de Música aquàtica), HWV 348-350.

Els germans Pla i Agustí (Joan Baptista, Josep i Manuel) van ser, durant la segona meitat
del segle XVIII, tres dels oboistes més apreciats i aclamats del moment, així com –seguint
el costum habitual en l’època– creadors de les seves pròpies obres, que ells mateixos
s’encarregaven d’interpretar en gires de concerts. Algunes llegendes han arribat a afirmar
que Händel els reclamava com a oboistes de la seva companyia, un fet no tan inversemblant
si tenim en compte que al mes de març del 1753 Joan Baptista Pla es trobava a Londres,
on va organitzar una sèrie de sis concerts espirituals junt amb el seu germà Josep i el
violinista Passerini.

A través del conegut Ensemble Zefiro, que dirigeix el també extraordinari oboista italià
Alfredo Bernardini, podrem conèixer algunes obres dels germans Josep i Joan Baptista Pla.
El programa de la vetllada inclou una peça que el mateix Bernardini va descobrir recentment
a la República Txeca, el Concert en do major per a oboè, dues trompes, corda i baix continu,
del qual s’oferirà la primera audició en temps moderns. Dues suites de la celebèrrima Música
aquàtica de Händel serviran per materialitzar aquesta suposada reunió entre Händel i els
germans Pla, que, ara per ara, només podem qualificar d’apòcrifa.
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VII Premi Ernest Lluch a l’esportivitat
Descripció. El Premi Ernest Lluch a l’esportivitat, es va crear l’any 2002 amb l’objectiu de
reconèixer aquelles actituds personals o iniciatives col·lectives que haguessin destacat per
la seva contribució a l’ètica en l’esport, el “fair play“ o el foment de l’esport de base, valors
que Ernest Lluch compartia i havia ajudat a fomentar.

Amb la concessió d’aquests premis pretenem contribuir a la reflexió sobre els diferents
vessants de l’esport en general i ajudar a la difusió d’aquelles mostres concretes de solidaritat,
com la que enguany premiem. La Fundació Ernest Lluch, a proposta de la seva Comissió
Esportiva atorga el Premi a l’Esportivitat en reconeixement d’aquelles trajectòries o gestos
que honoren a l’esport, i que se situen en continuïtat amb el pensament i l’acció pública
d’Ernest Lluch.

ATORGAMENT

El VII PREMI ERNEST LLUCH A L’ESPORTIVITAT s’atorga a l’Agrupació Barça Veterans a
l’any del 50è aniversari d’aquesta associació, com a reconeixement de la seva missió
fundacional, basada en la solidaritat, suport i acompanyament als excompanys que ho
necessiten per tal de garantir-los una qualitat de vida digna. L’acte de lliurament del Premi
tingué lloc, com cada any, a la sala Pierre de Coubertin del Museu Melcior Colet de Barcelona.

ACTE DE LLIURAMENT DEL VII PREMI ERNEST LLUCH A L’ESPORTIVITAT

Dia: Dimarts 3 de març de 2009
Hora: 12:30 hores 
Lloc: Sala Pierre de Coubertin, Museu Melcior Colet. Carrer Buenos
Aires 56-58. BARCELONA
Assistents: Aproximadament 110 persones 
Organitza: Fundació Ernest Lluch.
Col·laboren: Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya.
Amb el suport de: Generalitat de Catalunya, Diputació de Barcelona, Ajuntament de
Barcelona

CRÒNICA

L’AGRUPACIÓ BARÇA VETERANS, REP EL VII PREMI ERNEST LLUCH 
A L’ESPORTIVITAT.

El dimarts 3 de març de 2009, va tenir lloc el lliurament del premi a la Sala Pierre de Coubertin
del Museu Melcior Colet, en un acte presidit per la Secretària General de l’Esport, Sra. Anna
Pruna, el president de la Comissió Esportiva de la Fundació Ernest Lluch, Sr. Romà Cuyàs
i el president de la UFEC, Sr. David Moner. Els parlaments han anat a càrrec del Sr. Antonio
Franco (periodista) i del Sr. Ramon Alfonseda que com a President de l’Agrupació Barça
Veterans ha estat l’encarregat de recollir el premi.
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Concert d’homenatge a Ernest Lluch, 
al Palau Robert
Descripció. En el marc de l’exposició Ernest Lluch, l’esforç per construir un país, es van
realitzar un parell d’activitats complementàries, entre elles, aquest concert de fortepiano
interpretat per Josep Maria Roger i titulat: El classicisme vienès i català

CONCERT D’HOMENATGE A ERNEST LLUCH
El classicisme vienès i català 
Josep-Maria Roger, al fortepiano

Dia: dilluns 20 d’abril de 2009
Hora: 20:00 hores
Lloc: Palau Robert. Passeig de Gràcia, 107 08008
Barcelona.
Assistents: 200 aprox.
Organitza: Generalitat de Catalunya 
Col·labora: Fundació Ernest Lluch

Concert en homenatge a Ernest Lluch que va tenir lloc en
el marc de l’exposició Ernest Lluch, l’esforç per construir
un país, que es va exhibir al Palau Robert de Barcelona.

CRÒNICA

El passat dilluns 20 d’abril va tenir lloc a l’Auditori del Palau Robert el concert El classicisme
vienès i català, en homenatge a Ernest Lluch. Aquest concert s’emmarca dins dels actes
d’homenatge que se celebren en el marc de l’exposició Ernest Lluch, l’esforç per construir
un país.

Amb l’aforament ple, més de 120 persones es varen reunir per gaudir d’aquest concert que
anà a càrrec de Josep-Maria Roger al fortepiano, un dels pioners i màxims exponents a
l’Estat espanyol en la interpretació d’aquest instrument, i que per a l’ocasió va interpretar
obres de Felip Rodríguez, Franz Joseph Haydn, W.A. Mozart, Ferran Sor i Antoni Soler.
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Beca Recerca i Esport
Descripció. La Fundació Barcelona Olímpica i la Fundació Ernest Lluch, mitjançant la seva
comissió esportiva, han establert un conveni de col·laboració pel qual s’inicia un programa de
beques. L’ajut comprèn la quantitat de 6.000€ al projecte, amb l’aplicació legal de les retencions
que correspongui, aportats per la Fundació Barcelona Olímpica i la Fundació Ernest Lluch. 

III BECA DE RECERCA SOBRE L’ESPORT (2009) 
CONVOCATÒRIA - ATORGAMENT I PRESENTACIÓ LLIBRE

CONVOCATÒRIA

Es convoca aquesta beca amb l’objectiu primordial d’afavorir i propiciar
la investigació de temes que, donada la seva utilitat pràctica i social,
puguin aportar alternatives, millores i difondre, alhora,  els valors
esportius i socials. La concessió es farà per convocatòria oberta, a la
qual es podrà concórrer mitjançant la presentació lliure de tots aquells
projectes d’investigació o propostes d’actuació que s’ajustin a l’objecte
de la beca. 

ACTE DE LLIURAMENT

El passat dimecres 1 d’abril al Museu Olímpic i de l’Esport va tenir lloc la presentació del
llibre L’esport com a eina d’intervenció educativa per a infants en situacions d’exclusió social,
corresponent al treball guanyador de la Beca Recerca i Esport 2008. L’acte, organitzat per la
Fundació Barcelona Olímpica i la Fundació Ernest Lluch, fou presidit pel Sr. Romà Cuyàs i
comptà amb les intervencions de l’autora Dra. Cati Gómez, i del Dr. Gaspar Maza, co-autor.

En el marc d’aquest acte es va atorgar la Beca Recerca i Esport 2009, concedida enguany al
Dr. Josep Solà Santesmases, professor de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació
i de l’Esport Blanquerna, de la Universitat Ramon Llull, pel seu projecte de recerca: El Fràgil
Equilibri Entre l’exigència acadèmica i la dedicació a l’entrenament de l’esport de competició
en joves de 12 -18:  Dialèctica entre l’Educació Secundària i Alt Rendiment Esportiu.
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Enguany, la Fundació Ernest Lluch atorga el VII Premi Ernest Lluch a l’Esportivitat a
l’Agrupació Barça Veterans, com a reconeixement a la tasca exemplar, persistent i pionera
en el foment de la solidaritat entre els exjugadors, la vetlla per la dignitat de les persones i
la transmissió de valors fraternals i humanístics. 

Amb la concessió d’aquest premi, la Fundació Ernest Lluch valora el concurs d’una entitat
que ha volgut fer evident que les trajectòries vitals de les persones són molt més i van molt
més enllà del fenomen efímer de l’èxit. Des de la seva fundació, l’any 1959, l’Agrupació
Barça Veterans (ABV) ha realitzat un estimable treball d’articulació social per a aquelles
persones de l’entorn blaugrana que van dedicar part de la seva joventut a l’esport i van fer
del futbol la seva professió. Una etapa vital, però finita i fins i tot curta, on les expectatives
de futur no són sovint les imaginades. És en aquest punt on l’ABV, ha sabut promoure
accions de solidaritat per atendre les necessitats dels exjugadors professionals, vetllant pel
seu benestar i el de la seva família, des d’un punt de vista econòmic, mèdic, social i laboral. 

És amb iniciatives com aquesta quan es comprova que la solidesa d’un club, per sobre dels
títols, necessita de la complicitat d’un teixit social capaç de tenir cura dels seus ídols anònims
i llunyans, però generadors d’experiències inesborrables. És aqueta cura la que actua de
fonament per projectar un futur compartit per a tots aquells que decideixen incorporar-se
a l’entitat. 

Només si les emocions viscudes es converteixen en veritables punts de referència en l’àmbit
sentimental i històric, podrem teixir complicitats entre aquells que les han fet viure, ens
expliquen i ens conformen, i aquells que ens han d’explicar com voldrem ser. L’ABV és un
exemple persistent de com teixir aquest pont i com fer més humà un esport i un club que,
sense aquesta gent i el pòsit que ens deixen, tindria el risc de caure com un castell de cartes.
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Secció Aragonesa
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Exposició: “500 años de economía a través 
de los libros españoles y portugueses”
INAUGURACIÓ A SARAGOSSA
El passat dilluns 20 d’abril al Paranimf de la Universitat de Saragossa es va inaugurar una
exposició dedicada als professors Enrique Fuentes Quintana i Ernest Lluch. L’Exposició
500 años de Economía a través de los libros españoles y portugueses, organizada
conjuntament per les biblioteques de la Universitat Complutense de Madrid i la Universitat
de Saragossa, ja va ser exhibida a la Biblioteca Històrica Marquès de Valdecilla de Madrid,
el desembre de 2007 amb motiu del V Encontre Ibèric d’Història del Pensament Econòmic.
En aquesta ocasió, la Fundació Ernest Lluch va col·laborar, junt amb altres institucions, en
el seu desenvolupament.

Seminari Ernest Lluch (UIMP)
Homenatge a Enrique Fuentes Quintana
Descripció. Després de la firma del conveni de col·laboració entre la Universitat Internacional
Menéndez Pelayo i la Fundació Ernest Lluch, i de l’organització l’any passat del Primer
Seminari Ernest Lluch d’Història del Pensament econòmic, enguany s’ha pogut donar
continuïtat al projecte amb la realització de la segona edició d’aquest seminari. 

El 13 i 14 de juliol va tenir lloc a la seu de la UIMP de Santander, el II Seminari Ernest Lluch
d’Història del Pensament Econòmic. Després de l’exitosa experiència del seminari de
l’any passat, enguany se celebrà aquesta segona edició també dirigida pels patrons de la
Fundació Ernest Lluch, Alfonso Sánchez Hormigo i Salvador Almenar,i que es va centrar
en analitzar l’economia política del període de la Ii República Espanyola i de la Guerra Civil.
Amb el títol de La economía política en la encrucijada: la República y la Guerra Civil, el
seminari d’enguany va analitzar les diferents propostes i pràctiques de la política económica
d’aquest període, incloent les estratègies financeres dels dos bàndols durant la Guerra Civil,
així com obrir la reflexió a l’entorn de la discussió científica sobre les alternatives econòmiques
i socials plantejades durant els anys trenta del segle XX.
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Presentació de la “Biblioteca Ernest Lluch de
Economistas Aragoneses”
Descripció. El 2 de març de 2009 va ser el dia escollit per a presentar, a la seu de la Institució
“Fernando el Católico”, els quatre primers títols del nou format de la col·lecció de clàssics
del pensament econòmic aragonès que s’agrupa sota el títol de “Biblioteca Ernest Lluch
de Economistas Aragoneses”.

Per a aquest exercici, el Comitè Científic de la Biblioteca ha acceptat la publicació de les
Lliçons d’Economia Civil o del comerç, escrita per Bernardo Joaquín Danvila i Villarrasa,
amb edició i estudi introductori de Pablo Cervera Ferri, professor de la Facultat d’Economia
de la Universitat de València. La segona de les obres projectades és una historiografia del
pensament econòmic aragonès elaborada pels professors Eloy Fernández Clemente i
Alfonso Sánchez Hormigo, amb la col·laboració del documentalista Luis Blanco Domingo.

BIBLIOTECA ERNEST LLUCH DE ECONOMISTAS ARAGONESES

Acte: Presentació del llibres publicats any 2008
Dia: dilluns 2 de març de 2009 
Hora: 19:30 hores
Lloc: Institución “Fernando el Católico”
Presentació dels quatre primers llibres del nou format de la col·lecció
de clàssicos del pensament econòmic aragonès que s’agrupa sota el
títol de “Biblioteca Ernest Lluch de Economistas Aragoneses”.

CRÒNICA

El passat dilluns 2 de març,  a la seu de la
Institución “Fernando el Católico”, va tenir lloc
la presentació dels quatre primers títols del nou
format de la col·lecció de clàssics del
pensament econòmic aragonès que s’agrupa
sota el títol de “Biblioteca Ernest Lluch de
Economistas Aragoneses”, i que arrenca, amb
la reedició de les obres de Lorenzo Normante,

Antonio Arteta, i Miguel Dámaso Generés, obra aquesta última l’estudi introductori de
la qual va córrer a càrrec d’Ernest Lluch i Alfonso Sánchez Hormigo. Per a aquest exercici,
el Comitè Científic de la Biblioteca ha acceptat la publicació de les Lecciones d’Economia
Civil o del comercio, escrites per Bernardo Joaquín Danvila i Villarrasa, amb edició i
estudi introductori de Pablo Cervera Ferri, professor de la Facultat d’Economia de la
Universitat de València. A l’acte de presentació hi participaren Carlos Forcadell Álvarez,
director de la I.F.C.; Lluis M.ª de Puig, vicepresident de la Fundació Ernest Llluch; Alfonso
Sánchez Hormigo, director de la Biblioteca Ernest Lluch de Economistas Aragoneses;
Salvador Almenar Palau, catedràtic d’Història de les Institucions Econòmiques de la
Universitat de València, i Eloy Fernández Clemente, catedràtic d’Història Econòmica de la
Universidad de Zaragoza.
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PROGRAMA

Dilluns 13
10:00h Inauguració 
10:15h Contribución para la historia de las ideas
económicas en la Europa de entreguerras
José Luís Cardoso. Catedrático de Historia del
Pensamiento Económico. Instituto de Ciencias Sociales.
Universidad de Lisboa.
11:30h El pensamiento económico en España 1930-
1939. Salvador Almenar Palau
12:30h El pensamiento económico de las derechas
españolas en las puertas de la guerra civil.
Alfonso Sánchez Hormigo
15:30h Taula rodona: Las respuestas autoritarias en
el periodo de entreguerras. 
• José Luís Cardoso. Catedrático de Historia del

Pensamiento Económico, Universidad de Lisboa
• Santos Juliá. Catedrático de Historia del

Pensamiento y de los Movimientos Sociales y
Políticos Universidad Nacional de Educación a
Distancia.

• Alfonso Sánchez Hormigo
Modera: Salvador Almenar Palau

Dimarts 14
09:30h La República ante la crisis. Santos Juliá
11:00h Economía y Hacienda durante la República y la Guerra Civil 
Francisco Comín. Catedrático de Historia e Instituciones Económicas. Universidad de
Alcalá de Henares
12:15h Más allá de la financiación de la guerra
Ángel Viñas. Catedrático de Economía Aplicada. Universidad Complutense de Madrid
15:30h Taula rodona: La confrontación económica y financiera durante la guerra civil
• Salvador Almenar Palau
• Francisco Comín
• Ángel Viñas
Modera: Alfonso Sánchez Hormigo
17:30h Cloenda
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II SEMINARI ERNEST LLUCH D’HISTÒRIA DEL PENSAMENT ECONÒMIC
La economía política en la encrucijada: la República y la Guerra Civil 

Dia: 13 i 14 de juliol de 2009 
Hora: Consultar programa 
Lloc: Palacio de la Magdalena. Seu de la UIMP. Santander.
Assistents: 55 aprox
Patrocini: ICO, Ministerio de Educación, RENFE 
Organitza: Fundació Ernest Lluch - Sección Aragonesa; UIMP 
Col·laboració de: Gobierno de Aragón, Generalitat de
Catalunya - Departament de la presidència; Integesa 

DIRECTORS

• Salvador Almenar Palau. Catedràtic d’Història i Institucions Econòmiques.
Universitat de València

• Alfonso Sánchez Hormigo. Professor Titular d’Història del Pensament Econòmic.
Universidad de Zaragoza

ARGUMENTARI

Durant la dècada dels anys trenta el pensament econòmic a Espanya va afrontar les
conseqüències de la depressió econòmica mundial i els trets particulars de la crisi social
espanyola. En aquest període es van desenvolupar o van consolidar de forma especial noves
orientacions doctrinals com les propostes d’economia dirigida, els diferents sistemes
corporativistes, feixistes i nacionalsocialistes, però també van adquirir impuls les solucions
revolucionàries associades a l’anarcosindicalisme, al socialisme revolucionari i al comunisme.
Aquesta cruïlla es va transmutar violentament des de juliol de 1936 donant lloc a una
redefinició de les estratègies econòmiques durant la pròpia guerra civil. El propòsit principal
del seminari serà l’anàlisi de les diferents propostes i pràctiques de la política econòmica,
incloent les estratègies financeres dels dos bàndols durant la guerra. L’encontre es dirigeix
a estudiants universitaris tant d’Economia com d’Història i Ciències Polítiques, encara que
també resultarà d’interès formatiu per als estudiants de Ciències Socials en general. La
discussió científica sobre les alternatives econòmiques i socials plantejades durant els anys
trenta pot atreure l’interès de nombrosos professors i investigadors en diferents camps de
les Ciències Socials. Fuentes Quintana, Enrique, dir. y Comín y Comín, Francisco,coord..
(2008),Economía y economistas españoles en la guerra civil, 2 vols,. Barcelona, Galaxia
Gutenberg-Real Academia de Ciencias Morales y Políticas.
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Workshop Internacional sobre Història 
del Pensament Econòmic
Descripció La segona edició d’aquest workshop internacional d’història del pensament
econòmic va tenir lloc a Verona (del 16 al 19 de setembre) i es va centrar en l’anàlisi del
pensament i obra de Proudhon. Aquest workshop l’organitza el Dipartimento di Economie,
Società Istituzioni della Università degli Studi di Verona conjuntament amb la Université
Panthéon-Assas-Paris, Dottorato di ricerca in Storia del Pensiero Economico Europeo,
Dipartimento di Studi sullo Sviluppo Economico - Università di Macerata, Banco Popolare,
la Institución Fernando el Católico, la Universidad de Zaragoza i la Fundació Ernest Lluch, a
través de la secció aragonesa, com ja es va fer en la primera edició celebrada just fa un any,
a Saragossa.

WORKSHOP INTERNACIONAL SOBRE HISTÒRIA DEL
PENSAMENT ECONÒMIC
The Critique to Political Economy in the 19th Century:
Utopian Thought and Political Economy (Part II: Pierre
Joseph Proudhon) 

Dia: del 16 al 19 de setembre de 2009
Hora: Consultar programa
Lloc: Università degli Studi di Verona, Itàlia.
Assistents: 50 aprox.
Organitza: Dipartimento di Economie, Società Istituzioni
della Università degli Studi di Verona
Col·labora: Institución Fernando el Católico, Universitat de
Saragossa i Fundació Ernest Lluch. Secció aragonesa.

COMITÉ CIENTÍFIC: 
• Gilbert Faccarello, Université Panthéon-Assas 
(Paris II) 
• Vitantonio Gioia, Università di Lecce
• Sergio Noto, Università di Verona 
• Alfonso Sánchez Hormigo, Universidad de Zaragoza 
• Luca Scuccimarra, Università di Macerata 
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La Fundació Ernest Lluch a Madrid 
Des del seu inici, la Fundació ha vetllat per estar present en els diferents territoris lluquians,
aquelles ciutats i poblacions significatives en la vida de Lluch, i en les quals la seva empremta
està ben vigent. I Madrid, sens dubte, n’és una d’elles. De la seva etapa com a diputat i
Ministre, Lluch, hi va deixar bons amics i va estendre els seus interessos i inquietuds a
d’altres qüestions, acadèmiques i culturals, més enllà de les obligacions polítiques. Per
aquest motiu, era un desig unànime de la Fundació poder consolidar la secció territorial de
Madrid. Després d’un 2008 ple de dinamisme, en aquest 2009 des de la secció madrilenya
de la Fundació, tal i com es va fer constar en la reunió que enguany celebraren en presència
del vicepresident, Enric Lluch, s’està pendent de poder organitzar un acte de presentació
del llibre “30 años de los Pactos de la Moncloa”, entre altres activitats que haurien de
permetre poder consolidar la secció.
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Organitza: UPV/EHU. En col·laboració amb la Fundació Ernest Lluch.
Preu de la matrícula: fins al 31 de maig: 50 €. A partir de l’1 de juny: 60 €.
Validesa acadèmica: 20 hores.
Idioma oficial: castellà i francès (amb traducció simultània).

CRÒNICA

El passat divendres 10 de juliol va cloure el IX Seminari Ernest
Lluch  que se celebra cada any en el marc dels Cursos d’Estiu
de la UPV/EHU i que portava per títol, Europa ante las
encrucijadas de su futuro. Aquest curs va comptar amb la
presència del president de la Fundació Ernest Lluch, Dr. Fabià
Estapé, així com amb la participació de més de seixanta
alumnes. El seminari d’aquest any va encarar la “qüestió
europea”, des de la perspectiva de la problemàtica que
planteja l’actual situació d’impàs, sobre la unitat o desunió
d’Europa, amb els seus defensors i els seus escèptics, amb la seva pluralitat i diversitat. El
president de l’Assemblea del Consell d’Europa i vicepresident de la Fundació Ernest Lluch,
Lluís Maria de Puig, com a director d’aquest seminari, va reunir per a l’ocasió a
europarlamentaris, acadèmics i a destacades personalitats europees amb gran bagatge i
experiencia a Brusel·les i a Estrasburg, que en aquestes dues sessions van analitzar i debatre
sobre  els principals reptes que té l’Europa d’avui

PROGRAMA

Dijous 9 de juliol
9:00h Lliurament de documentació
9:15h Obertura
9:30h Conferència: “Europa después de las elecciones europeas”
D. Juan Fernando López Aguilar. Catedràtic de Det Constitucional a la Universidad de
Las Palmas. Ministre de Justícia (2004-2007). Secretari del Partit Socialista Canari i Diputat
europeu des de juny de 2009. Vice-president de l’assemblea parlamentària i president
de la delegació espanyola del Consell d’Europa (des de 2008)
11:30h Descans
11:00h Conferència: “El futuro del modelo europeo y los valores europeos”
Sra. Edurne Terradillos. Professora de la Universidad del País Vasco. Professora titular
de Dret del Treball i de la Seguretat Social. Vice-degana de la Facultat de Dret de Sant
Sebastià de la UPV/EHU.
12:00h  Conferència: “Europa, actor geoestratégico y mundial”
D. Lluis Maria de Puig, Diputat a Corts (1979-2004); Senador des de 2004; President
de l’Assemblea de la Unió Europea Occidental (1997-2000); Membre de l’Assemblea
Parlamentària del Consell d’Europa des de 1983; President del Grup Socialista (2003-
07); President de l’Assemblea del Consell d’Europa des de 2008.
13:00h Col·loqui
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Seminari Ernest Lluch
Cursos d’Estiu de la Universitat del País Basc
Descripció. Com cada any, la Fundació Ernest Lluch ha col·laborat amb la Universitat del
País Basc (UPV/EHU) en l’organització d’un Seminari en memòria d’Ernest Lluch. Aquest
any es va encarar la qüestió dels reptes de futur de la Unió Europea, des de la perspectiva
de la problemàtica que planteja la seva actual situació d’”impase”, la seva unitat i la seva
desunió, els seus defensors i els seus escèptics, la seva pluralitat i diversitat, en la línia dels
dos cursos anteriors. Per a això el director d’aquest seminari, com a president de l’Assemblea
del Consell d’Europa, va reunir a destacades personalitats europees que per la seva
experiència personal i directa en el procés d’estructuració de la unitat europea de l’última
dècada, poden fer front a l’anàlisi dels reptes que se li plantegen a Europa, avui dia. El
seminari pretén reunir ordenadament les reflexions d’aquestes personalitats i propiciar
l’intercanvi de les seves opinions, en un debat que serveixi per aportar idees tant en l’àmbit
del propi seminari com per a escenaris d’immediat futur.

IX SEMINARI ERNEST LLUCH
Europa ante las encrucijadas de su futuro

Dia: 9 i 10 de juliol de 2009
Hora: (veure programa)
Lloc: Palacio Miramar. Paseo Miraconcha 48. SANT
SEBASTIÀ
Assistents: 60 persones
Organitza: Cursos d’Estiu de la Universitat del País Basc
i Fundació Ernest Lluch

EUROPA DAVANT DE LES CRUÏLLES DEL SEU FUTUR
La Fundació Ernest Lluch col·labora amb la Universitat del País Basc (UPV-EHU) en
l’organització del VIII Seminari Ernest Lluch. 

Director: Lluis María de Puig. Historiador. Vicepresident de la Fundació Ernest Lluch i
President de l’Assemblea del Consell d’Europa.
Coordinadors: Jon Arrieta i Jesús Astigarraga
Objectius: El seminari d’aquest any encara la “qüestió europea”, des de la perspectiva
de la problemàtica que planteja la seva actual situació d’“impase”, la seva unitat i la seva
desunió, els seus defensors i els seus escèptics, la seva pluralitat i diversitat, en la línia
dels dos cursos anteriors. Per a això el director d’aquest seminari, com a president de
l’Assemblea del Consell d’Europa, reunirà destacades personalitats europees que per
la seva experiència personal i directa en el procés d’estructuració de la unitat europea
de l’última dècada, poden fer front a l’anàlisi dels reptes que se li plantegen a Europa
avui dia. El seminari pretén reunir ordenadament les reflexions d’aquestes personalitats
i propiciar l’intercanvi de les seves opinions, en un debat que serveixi per aportar idees
tant en l’àmbit del propi seminari com per a escenaris d’immediat futur.
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Conciliar la diversidad. Pasado y presente 
de la vertebración de España
CONCILIAR LA DIVERSIDAD. PASADO Y PRESENTE 
DE LA VERTEBRACIÓN DE ESPAÑA
Presentació del llibre que recull les ponències del 
VII i VIII Seminari Ernest Lluch al País Basc

Dia: 19 de novembre de 2009 
Hora: a les 19 hores
Lloc: Sala d’Actes del Centre Cultural “Ernest Lluch”
(baixos prop de l’entrada frontal –Avenida de Madrid– de
l’Estadi d’Anoeta). Sant Sebastià.
Organitza: Cursos de Verano de la Universidad del País
Vasco i la Fundació Ernest Lluch

Acte de presentació del llibre amb la participació entre altres
dels seus editors, Jon Arrieta i Jesús Astigarraga, ambdós
patrons de la Fundació Ernest Lluch

CRÒNICA

El passat dijous 19 de novembre va tenir lloc l’acte de presentació del llibre Conciliar la
diversidad. Pasado y presente de la vertebración de España, que comptà amb la Intervenció
dels editors, Jon Arrieta i Jesús Astigarraga i del professor de Sociologia de la UPV, Ander
Gurrutxaga, que desenvoluparà el tema: La Caixa d’Eines. D’Història i Política.

Conciliar la diversidad. Pasado y presente de la vertebración de España és una edició del
Servei Editorial de la Universitat del País Basc amb el suport de la Fundació Ernest Lluch i
que recull bona part de les ponències impartides el 2007 i 2008, dins del VII i VIII Seminari
Ernest Lluch - Cursos d’Estiu de la UPV/EHU, respectivament.
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Divendres 10 de juliol
9:30h Conferència: “Europa y crisis. La salida europea de la crisis”
D. Enrique Barón, Diputat a Corts,(1977-86); Ministre de Transports, Turisme i
Comunicacions (1982-85); Eurodiputat (1986-2009); President del Parlament europeo(1989-
1992); President de la Comissió de Comerç Internacional del Parlament Europeu (1999-
2009).
10:30h Descans
11:00h Conferència: “Europa, estados y regiones”
D. Luc Van der Brande, Diputat i Senador belga; Ministre Federal de Treball|Feina (1988-
92); Ministre- President del Govern de Flandes (1992-99); President del Grup Popular en
l’Assemblea del C.E.; President del Comitè de les Regions de la U.E.  
12:00h Conferència: “El futuro de la Europa social y de progreso”
D. Piero Fassino, Diputat a la Cambra des de 1994; Ministre de la política europea italiana
(1996-1998); Ministre de Comerç exterior (1998-2000); Ministre de gràcia i justícia (2000-
2001); Secretari de PDS (2001-2007); Membre de l’Assemblea del Consell d’Europa des
de 1984.
13:00h Col·loqui i cloenda
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Secció Valenciana
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II Jornada Ernest Lluch sobre Territori
Descripció: La Universitat d’Alacant i la Fundació Ernest Lluch van organitzar el passat
divendres 22 de maig, la II Jornada Ernest Lluch sobre Territori, sota el títol “La via valenciana
davant la crisi”. Aquesta jornada fou la primera activitat organitzada conjuntament per
ambdues institucions després de la firma del conveni de col·laboració el passat 12 de maig,
a fi de difondre el llegat d’Ernest Lluch a través d’un ampli ventall d’activitats. La jornada
es va iniciar a l’Aula Ernest Lluch de la Facultat de Ciències Econòmiques, amb les
conferències de diversos especialistes, en les quals es va abordar, des de diferents
perspectives, la situació de la Comunitat Valenciana en un escenari de crisi. A la tarda, va
tenir lloc el fòrum de debat “Estat i mercat: l’Administració i la societat civil davant la crisi”,
celebrat a la Seu d’Alacant.

LA VIA VALENCIANA DAVANT LA CRISI 
II Jornada Ernest Lluch sobre Territori

Dia: Divendres 22 de maig de 2009
Hora: Consultar Programa 
Lloc: Matí: Facultat de Ciències Econòmiques
i Empresarials de la Universitat d’Alacant
Vesprada: Seu d’Alacant de la Universitat
d’Alacant
Organitza: Universitat d’Alacant i Fundació
Ernest Lluch 
Col·labora: Club Diario Información

PRORAMA

Matí (Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la Universitat d’Alacant) 
9:30 Inauguració de la Jornada a càrrec del Sr. Rector de la Universitat d’Alacant 
PONÈNCIES 
Presentadors: Salvador Salort, Antonio Escudero i Jorge Olcina
10:00-11:15 País Valencià: una crisi damunt d’una altra -Vicent Soler. Catedràtic
d’Economia Aplicada a la Universitat de València 
11:30 (Des) Govern i territori en temps de crisi al País Valencià -Joan Romero. Catedràtic
de Geografia a la Universitat de València 
13:00 Impacto territorial y ambiental del crecimiento urbanístico en el litoral mediterráneo
- Rafael Mata Olmo. Catedràtic de Geografia a la Universidad Autónoma de Madrid 
14:30 Dinar 

Vesprada (Seu d’Alacant de la Universitat d’Alacant). 
17:00 FÒRUM DE DEBAT: Estat i mercat: l’Administració i la societat civil davant la crisi 
Moderadors: Salvador Salort, Antonio Escudero i Jorge Olcina
Participants: Andrés Pedreño Muñoz, Joan Romero, Vicent Soler, Manuel Alcaraz,
Fernando Vera, Jorge Olcina, Angel Luna, Carlos Gómez Gil, Eliseo Fernández.
19:00 CLOENDA DE LA JORNADA 
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Signatura del conveni amb la Universitat d’Alacant
Descripció. El dimarts 12 de maig de 2009, a la seu del Rectorat de la Universitat d’Alacant,
Ignacio Jiménez Raneda i Enric Lluch Galera, rector de la Universitat d’Alacant i vice-
president de la Fundació Ernest Lluch, respectivament, signaren un conveni de col·laboració
per a la realització conjunta d’activitats acadèmiques que fomentin la promoció de seminaris
especialitzats i cursos impartits per professors, així com la col·laboració amb el
desenvolupament de múltiples investigacions de caire econòmic i polític.
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Concert Anual en Memòria a Ernest Lluch-Alaquàs 
Descripció. Concert anual d’homenatge a Ernest Lluch,
emmarcat en el XVè Cicle de Concerts de Tardor al Castell
d’Alaquàs. Enguany, el conjunt Estil Concertant interpreta
“La Il·lustració a València”, un concert de música barroca
valenciana.

CONCERT D’HOMENATGE A ERNEST LLUCH A ALAQUÀS                                     
La Il·lustració a València 

Dia: Dissabte 7 de novembre de 2009
Hora: 20 hores
Lloc: Castell d’Alaquàs C/ Pare Guillem, 2. Alaquàs
(València). 
Patrocina: Bancaixa  
Organitzen: Ajuntament d’Alaquàs i Fundació
Ernest Lluch - Secció Valenciana 
Col·laboren: Unió Europea (Fons Europeu del
Desenvolupament Regional); Universitat de
València; Fundació Societat i Progrés

PRORAMA

Títol: La Il.lustració a València   Conjunt/Ensemble: Estil Concertant.

Olga Pitarch, soprano; Marisa Esparza, traverso barroc; Fernanda Teixeira, traverso barroc,
Hiro Kurosaki, violí barroc, Ruth Verona, violoncel barroc, Pablo Zapico, guitarra barroca,
Husan Park, clave

Ay! qué prodigio (Villancico, 1763)
Estribillo / Coples / Resposta
Joaquin García

Dejádmele dar … (Villancico, 1772)
Estribillo / Coples
Joaquin García (h.1710-1779)

El Galán que ronda las calles
Joan Batiste Cabanilles (1644-1712)

Trio sonata nº II per a dos flautes i baix
Moderato / Adagio / Presto
Juan Oliver y Astorga (1733-1830) 

Asombroso milagro (Cantada, 1757)
Recitat / Aria
Joaquin García
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Universitat d’Estiu de Gandia 2009
Descripció. El passat dilluns 20 de juliol a les 20h., al Palau de la Marquesa, va tenir lloc la
Mesa Redona: Els municipis en l’Estat de les autonomies, coorganitzada per la Secció
Valenciana de la Fundació Ernest Lluch amb la Càtedra Alfons Cucó  de reflexió política
europea de la Universitat de València, al sí de la Universitat d’Estiu de Gandia. 

IV SEMINARI UNIVERSITAT D’ESTIU DE GANDIA
Debat: respostes polítiques a la crisi econòmica

Dia: dilluns 20 de juliol de 2009
Hora: 20:00 hores
Lloc: Casa de Cultura Marqués González de Quirós. Gandia
Organitza: Càtedra Alfons Cucó i Secció Valenciana Fundació Ernest Lluch 

PRORAMA

La Càtedra Alfons Cucó de reflexió política europea de la Universitat de València i la Fundació
Ernest Lluch organitzaren, com cada any i ja en fan cinc, una mesa de debat al sí de la
Universitat d’Estiu de Gandia, el passat dia 20 de juliol, a les 20:00h., a la Casa de Cultura
Marqués Gonzàlez de Quirós d’aquesta ciutat. El tema de debat d’enguany girà al voltant
de “Respostes polítiques a la crisi econòmica”. 

Hi intervingueren:
• Cristina Moreno, portaveu d’economia del Grup Socialista de les Corts Valencianes
• Un representant del Grup Popular de les Corts Valencianes
• Enric Morera, secretari general del Bloc Nacionalista Valencià i portaveu adjunt del
Grup Compromís pel País Valencià de les Corts Valencianes.

Actuà com a moderador, Salvador Almenar, catedràtic d’Història de les Doctrines
Econòmiques de la Universitat de València i vice-president de la Secció Valenciana de la
Fundació Ernest Lluch.
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Teme al oráculo
Aria de Juno de l’òpera ‘Júpiter i Semele’
Antonio Literes (1673-1747)

Sonata IV per a violí, flauta i baix
Andantino / Minuetto
Juan Pla (ca.1720-1775)

Fuera, fuera (Tonada al S.Sacrament, 1737)
Estribillo / Coples / Resposta
Joaquin García

Fuego encendido
Aria de Fuego de l’òpera ‘Los Elementos’
Antonio Literes

Ya está puesta en el estrado (Cantada, 1742)
Aria
Joaquin García
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Cronologia d’Activitats 2009
En ordre cronològic els actes que s’han desenvolupat han estat els següents:

GENER

DIVENDRES 23. ACTE D’HOMENATGE A ERNEST LLUCH A PARÍS
Acte: El Col·legi d’Espanya, L´École des Hautes Études en Sciences Sociales i la Fundació
Ernest Lluch, homenatgen la figura de l’intel·lectual i polític, Ernest Lluch, destacant-ne les
aportacions científiques en el camp de la història i la història del pensament econòmico, bo
i posant de relleu la seva significativa activitat política i cultural.

FEBRER

DILLUNS 16. IV JORNADA ERNEST LLUCH DE CIÈNCIES POLÍTIQUES I SOCIALS
Acte: Un Món desigual. Les Institucions Internacionals davant dels desequilibris globals.

DIJOUS 26. CRISI:CAUSES, CONSEQÜÈNCIES I REMEIS
Acte: Xerrada de JM Carreras dirigida a l’alumnat de segon de batxillerat de l’IES Ernest
Lluch de Barcelona.

MARÇ

DILLUNS 2. BIBLIOTECA ERNEST LLUCH DE ECONOMISTAS ARAGONESES
Acte: Presentació delS llibres publicats any 2008

DIMARTS 3. VII PREMI ERNEST LLUCH A L’ESPORTIVITAT
Acte: Lliurament del premi a l’Agrupació Barça Veterans a l’any del 50è aniversari, com a
reconeixement de la seva missió fundacional, basada en la solidaritat, suport i acompanyament
als excompanys que ho necessiten per tal de garantir-los una qualitat de vida digna.

DIMARTS 17. VALORS CÍVICS I VIDA I OBRA D’ERNEST LLUCH
Acte: Xerrada amb els alumnes de 1r ESO IES Ernest Lluch

MEMÒRIA FUNDACIÓ ERNEST LLUCH’09

DILLUNS 30. INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ ERNEST LLUCH A BARCELONA 
Acte: Inauguració de l’exposició itinerant Ernest Lluch, l’esforç per construir un país, al Palau
Robert, Barcelona.

ABRIL

DIMECRES 1. ACTE BECA RECERCA I ESPORT
• PRESENTACIÓ: L’ESPORT COM A EINA D’INTERVENCIÓ EDUCATIVA 
PER A INFANTS EN SITUACIONS D’EXCLUSIÓ SOCIAL.
• ATOGAMENT PÚBLIC GUANYADOR BECA 2009
Acte: Es publica la el treball guanyador de la II Beca Recerca i Esport 2008 i s’atorga el 2009.

DILLUNS 20. CONCERT EXPO LLUCH AL PALAU ROBERT 
Acte: Concert en homenatge a Ernest Lluch, a càrrec de Josep-Maria Roger, al fortepiano

MAIG

DIMECRES 6. JORNADA SOBRE MUNICIPIS 2009
Acte: Immigració i món local: alertes, reptes i bones pràctiques

DIMARTS 12. SIGNATURA CONVENI AMB LA UNIVERSITAT D’ALACANT
Acte: Conveni de col·laboració entre la UA i la Fundació Ernest Lluch

DIMARTS 19. CONFERÈNCIA EXPO LLUCH AL PALAU ROBERT: 
REPENSAR L’ECONOMIA I LES FORMES DE VIDA
Acte: Conferència - col·loqui en el marc de l’exposició Ernest Lluch, l’esforç per construir
un país

DIVENDRES 22. II JORNADA ERNEST LLUCH SOBRE TERRITORI 
Acte: La via Valenciana davant la crisi. La Secció Valenciana de la Fundació Ernest Lluch
organitza la II Jornada Ernest Lluch sobre Territori, a Alacant.

DIMECRES 27. II FÒRUM DE PERIODISME ERNEST LLUCH
Acte: La informació en temps de crisi en el País Valencià
Enguany se celebra la segona edició del Fòrum de Periodisme Ernest Lluch amb la
participació, entre altres, del periodista Ernesto Ekaizer.

DIVENDRES 29. III CONFERÈNCIA ANUAL ERNEST LLUCH
Acte: Conferència a càrrec del Dr. Dani Rodrik

JUNY

DIVENDRES 5. NOVA ESCULTURA I ESPAI ERNEST LLUCH A L’HOSPITALET
Acte: Inauguració d’aquest espai i presentació de l’escultura dedicada a Ernest Lluch.

DIMARTS 16. V VIES DE DIÀLEG 
Acte: Família i escola: educació compartida 
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NOVEMBRE

DIMARTS 3. VII SEMINARI ERNEST LLUCH D’ECONOMIA 
A LA UNIVERSITAT DE BARCELONA
Acte: El problema de l’elevat atur a Espanya

DISSABTE 7. CONCERT D’HOMENATGE A ERNEST LLUCH A ALAQUÀS
Acte: La Il.lustració a València. Concert emmarcat en el XVè Cicle de Concerts de Tardor al
Castell d’Alaquàs

DISSABTE 14. III TROBADA D’ENTITATS DE RECERCA 
LOCAL I COMARCAL DEL MARESME
Acte: Presentació de la Fundació Ernest Lluch en el marc  de la Trobada d’entitats del
Maresme

DIJOUS 19. CONCILIAR LA DIVERSIDAD. PASADO Y PRESENTE 
DE LA VERTEBRACIÓN DE ESPAÑA
Acte: Presentació del llibre que recull les ponències del VII i VIII Seminari Ernest Lluch al
País Basc

DISSABTE 21. HOMENATGE A ERNEST LLUCH
Acte: Ofrena floral a Maià de Montcal

DIVENDRES 27. PREMI ERNEST LLUCH DE SANITAT: AATRM 
Acte: Lliurament del Premi Ernest Lluch al millor projecte de recerca relacionat amb
l’economia de la salut. 

DIVENDRES 27. INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ ERNEST LLUCH, 
L’ESFORÇ DE CONSTRUIR UN PAÍS A VILASSAR
Acte: En el marc d’inauguració del recinte de la Biblioteca Ernest Lluch on hi tindrà seu la
Fundació Ernest Lluch 

DIVENDRES 27. PRESENTACIÓ LLIBRE ERNEST LLUCH OPINA
Acte: Presentació del IX volum “Ernest Lluch Opina” amb Lluís Bassat.

DISSABTE 28. CONCERT DE SANTA CECÍLIA A VILASSAR DE MAR
Acte: IX Concert en memòria d’Ernest Lluch a càrrec de l’alumnat de l’Aula de Música de
Vilassar de Mar.

DESEMBRE 

DIJOUS 17. ACTE BECA ERNEST LLUCH I PRESENTACIÓ LLIBRE BECA ERNEST LLUCH
Acte: Concessió de la VI Beca de Recerca Ernest Lluch i presentació del llibre del Guanyador
de la IV Beca de Recerca Ernest Lluch.
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DIVENDRES 26. LLIURAMENT PREMI ERNEST LLUCH 
DE CIÈNCIES SOCIALS I POLÍTIQUES
Acte: Lliurament del premi al millor treball de recerca de batxillerat
JULIOL

DIJOUS 9/10. IX SEMINARI ERNEST LLUCH - CURSOS D’ESTIU 
DE LA UNIVERSITAT DEL PAÍS BASC
Acte: “Europa ante las encrucijadas de su futuro”

DILLUNS 13 /14. II SEMINARI ERNEST LLUCH  D’HISTÒRIA 
DEL PENSAMENT ECONÒMIC 
Acte: Cursos Estiu UIMP - Santander

DISSABTE 18. CONCERT D’HOMENATGE A ERNEST LLUCH 
AL FESTIVAL DE MÚSIQUES DE TORROELLA DE MONTGRÍ 
Acte: Concert: La trobada apòcrifa entre els germans Pla i Händel

DILLUNS 20. UNIVERSITAT D’ESTIU DE GANDIA 2009
Acte: Debat: Respostes polítiques a la crisi econòmica

AGOST

JUL-a-SET. UBICACIÓ ARXIU ERNEST LLUCH A LA NOVA SEU DE LA FUNDACIÓ
Acte: Trasllat de l’Arxiu Ernest Lluch a les noves dependències de la Biblioteca Ernest Lluch,
on hi tindrà seu la Fundació.

SETEMBRE

DIJOUS 10. SARDANA EN HONOR A ERNEST LLUCH -ARENYS DE MAR
Acte: Concert de Cobla a càrrec de la Cobla Mediterrània i estrena d’una composició de
Joaquim Soms i Janer (fill de Pineda de Mar, nat al 1914), en honor a Ernest Lluch, admirador
de les seves sardanes.

DIMECRES 16 - 19.  WORKSHOP INTERNACIONAL SOBRE 
HISTÒRIA DEL PENSAMENT ECONÒMIC 
Acte:  The Critique to Political Economy in the 19th century: Utopian Thought and Political
Economy (Part II: Pierre Joseph Proudhon)

OCTUBRE

DISSABTE 3. VI JORNADA ERNEST LLUCH DE TORROELLA DE MONTGRÍ
Acte: Creences, religions i esfera pública: un repte per al segle XXI

DIJOUS 29. III JORNADA ERNEST LLUCH DE SANITAT
Acte: Salut en totes les polítiques: l’oportunitat  de la salut comunitària
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Títol: SECTOR DE LA SALUT: DESENVOLUPAMENT 
HUMÀ I ECONÒMIC
Autor: DDAA
Edita: Generalitat de Catalunya. Departament de Salut 
Ponències de la II Jornada Ernest Lluch de Sanitat que es va
celebrar el 12 de juny de 2008.
Any de publicació: 2009 

Títol: EL DIÀLEG INTERMEDITERRANI. 
V Jornada Ernest Lluch (2008)
Autor: Sami Naïr, Tomàs Alcoverro, Andreu Claret
Edita: Editat per Can Quintana-Museu de la Mediterrània i
Fundació Ernest Lluch 
Parlar del futur de les relacions euromediterrànies comporta
incidir en fenòmens que ja estan condicionant la convivència
dels nostres ciutadans i les polítiques socials i econòmiques dels
respectius governs. Veritables reptes socials, econòmics i polítics
que requereixen estratègies d’entesa i cooperació. Els processos
migratoris, els enfrontaments socio-religiosos, les polítiques
culturals, les relacions nord-sud i el desenvolupament sostenible,
entre d’altres, són temes que s’han d’encarar amb urgència. 
Any de publicació: 2009

Títol: L’ESPORT COM A EINA D’INTERVENCIÓ EDUCATIVA
PER A INFANTS EN SITUACIONS D’EXCLUSIÓ SOCIAL
Autor: Cati Gómez Lecumberri, Núria Puig Barata i Gaspar Maza
Gutiérrez
Edita: Fundació Ernest Lluch i Fundació Barcelona Olímpica 
ISBN: 978-84-691-9874-2 
La guia que teniu a les vostres mans ens mostra una altra vessant
de l’esport, la seva funció educativa. Una funció que rarament
té ressò des de la petita pantalla. L’esport com a element de
formació humana i social. Una guia que neix amb l’objectiu d’oferir
als professionals de l’educació, als responsables de la formació
humana dels joves, les eines que permetin obrir els ulls a aquests
altres aspectes de l’esport que els mitjans de comunicació sovint
ens amaguen.
Any de publicació: 2009
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Publicacions i material editat o coeditat
per la Fundació Ernest Lluch
En aquest apartat trobareu classificades per col·leccions, les fitxes bibliogràfiques de les
publicacions editades o coeditades per la Fundació Ernest Lluch, al llarg del 2009. Es tracta
de publicacions resultants de les activitats que organitza la Fundació i que estan estretament
relacionades amb el bagatge intel·lectual, cultural i acadèmic d’Ernest Lluch.

COL·LECCIONS I  TÍTOLS

Títol: CONCILIAR LA DIVERSIDAD. PASADO Y PRESENTE
DE LA VERTEBRACIÓN DE ESPAÑA
Autor: Jon Arrieta i Jesús Astigarraga, eds.
Edita: Servei Editorial de la Universitat del País Basc
ISBN: 978-84-9860-253-1 
Dins dels seminaris celebrats en el marc del Seminari estable
que en record d’Ernest Lluch mantenen els Cursos d’Estiu de la
Universitat del País Basc-Euskal Herriko Unibersitatea i la
Fundació Ernest Lluch des de l’any 2001, aquest llibre recull
bona part de les ponències que van ser presentades en els
celebrats el 2007 i 2008 sota els títols respectius de “Trobades
i desencontres nacionals a Espanya: Precedents i memòria
històrica” i “La pluralitat territorial i nacional a Espanya: entre el
que és obvi i el que és possible”.
Any de publicació: 2009

Títol: ¿PERSONAS, SOCIEDADES O AMBAS? EL ENFOQUE
SISTÉMICO DE LOS PROBLEMAS SOCIALES
Autor:Mario Bunge
Edita: Fundació Ernest Lluch
ISBN: 978-84-692-2400-7 
Recull íntegre de la conferència que el professor de Lògica i
Metafísica de la McGill University (Montreal, Canadà), Dr. Mario
Bunge, va oferir en el marc de la II Conferència Anual Ernest
Lluch, celebrada al Paranimf de la Universitat de Barcelona, el
passat 31 de març de 2008.
Any de publicació: 2009
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Títol: ERNEST LLUCH OPINA IX
Autor: Ernest Lluch. 

Pròleg a càrrec de Josep Maria Carreras.
Edita: Fundació Ernest Lluch i Ajuntament de Vilassar de Mar 
Recull d’articles publicats per Ernest Lluch a La Vanguardia.

Títol: LA PRODUCCIÓ INDUSTRIAL AL PAÍS VALENCIÀ 
(1861-1920). ESTIRANT “EL FIL INDUSTRIAL”
Autor: Julio Martínez Galarraga
Edita: Editorial Pagès i Editorial Milenio

Títol: MEMÒRIA 2008
Autor: Fundació Ernest Lluch 
Edita: Fundació Ernest Lluch 
Memòria econòmica i d’activitat de la Fundació Ernest Lluch
corresponent a l’any 2008
Any de publicació: 2009
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