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1 Presentació
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 resulta imprescindible i que permet seguir
projectant l’esdevenidor de la Fundació amb les millors garanties d’èxit, com ho
demostra l’estreta relació que es manté amb l’Ajuntament de Vilassar de Mar i amb
l’Ajuntament d’Alaquàs, poblacions on la Fundació hi té seu i que han passat a formar
part de la representació orgànica del Patronat de la Fundació, representades
ambdues, pels seus alcaldes. A Vilassar de Mar, la Fundació hi té la seva seu central
que s’inaugurà a finals de l’any passat i que ha permès que enguany la Fundació
desenvolupés el seu activisme en unes condicions òptimes i immillorables. Al Castelll
d’Alaquàs remodelat per a fins culturals, la seció valenciana hi disposa de seu per a
desenvolupar la seva tasca i a Saragossa, en concret a la Universitat de Saragossa, la
Fundació també disposa d’un despatx des d’on la secció aragonesa desenvolupa els
seus projectes. És per això que cal agrair el suport institucional rebut en un any tan
especial com aquest i que faig extensible a la Generalitat de Catalunya, la Diputació de
Barcelona i a l’Ajuntament de Barcelona, per la seva valuosa contribució i suport.
La Memòria que teniu a les mans, és la mostra fefaent de l’activisme de la Fundació
durant l’any 2010, al mateix temps que esdevé una bona eina de presentació i difusió
dels objectius de la Fundació, arreu.
Aquest any 2010 ha estat un any, per un costat, 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, i per l’altra; d’actes i homenatges en record d’Ernest Lluch en
el desè aniversari de la seva mort.
El dinamisme de les seccions territorials de València, Aragó, el País Basc i Madrid,
enguany s’ha caracteritzat, precisament, en la promoció d’actes en record d’Ernest

Lluch, que han comptat amb una notable participació popular i amb la col·laboració de
diferents institucions, entitats i organitzacions.
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
celebració dels actes en record als 10 anys sense Ernest Lluch que s’han concentrat a
la tardor. Un segon eix d’activitats és el que s’ha basat en el desenvolupament dels
projectes en el si dels 4 àmbits temàtics que estructuren les activitats de la Fundació:
àmbit acadèmic i universitari; àmbit cívic i polític; àmbit cultural i esportiu i àmbit de
memoria i arxiu. Cal destacar la consolidació de les beques i premis que ofereix, la
creixent col·laboració amb les universitats com ho demostra que enguany s’hagi firmat
el conveni amb la Universitat de València i la Univeritat Jaume I de Castellò, així com
la creació de la primera Càtedra Ernest Lluch vinculada a la Universitat de Zaragoza, a
través de la qual es vehicularan un seguit d’activitats de promoció de la recerca i de
divulgació del pensament i l’obra d’Ernest Lluch. D’altra banda enguany també s’han
organitzat amb èxit activitats com la Conferència Acadèmica Ernest Lluch, la Jornada
de Municipalisme, la Jornada de Ciències Polítiques i Socials a la Universitat Pompeu
Fabra, la jornada d’economia a la Universitat de Barcelona, la Jornada Ernest Lluch de
Torroella de Montgrí i el Vies de Diàleg, jornada de reflexió sobre temes actuals que es
duu a terme amb la col·laboració de la Biblioteca Ernest Lluch de Girona. Precisament,
el diàleg és el concepte a partir del qual la Fundació Ernest Lluch està articulant la
seva missió que desenvoluparà en els propers anys.
Amb el desig que la Memòria del proper any reflecteixi la nova orientació de la
Fundació però amb 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,
Fabià Estapé i Rodríguez
President Fundació Ernest Lluch

2 L’organització de la Fundació
L’estructura orgànica del projecte de Fundació és el següent:
- Fundadors
- Consell familiar
- Comitè d’Honor
- Patronat
- Consell Executiu
- Amics de la fundació (externs)
A aquestes estructures hi participaran tant persones físiques com jurídiques.
Geogràficament la Fundació, que ho és de dret a tot l’estat, s’estén en quatre seccions
territorials: Catalunya, País Valencià, Aragó, Euskadi i Madrid. Pel que fa al
funcionament la fundació estableix quatre àmbits d’actuació o àrees de treball
gestionades per comissions.
El llistat dels membres dels diferents òrgans estatutaris està format pel Patronat, òrgan
que pren totes les decisions de funcionament intern de la Fundació Ernest Lluch, i que
està format per persones jurídiques de tots els àmbits, i el Comité d’Honor a on podem
trobar persones relacionades directament amb l’Ernest Lluch o que van ser
proposades per motius concrets en el moment de constitució de la Fundació. Pel que
fa al funcionament intern, existeixen les comissions, que són els òrgans que organitzen
i supervisen totes les activitats (comissió acadèmica, comissió cívico-plítica, comissió
cultural, comissió esportiva, comissió memòria i arxiu), i la comissió executiva que
s’encarrega de gestionar, i controlar el bon funcionament de les actuacions de la
Fundacio Ernest Lluch en tots els àmbits.
Àrees de treball (Catalunya):
- Memòria i Arxiu
- Acadèmic i universitari
- Comissió cívico-política
- Aspectes culturals i esportius
Seccions Territorials
- Madrid
- València
- Sant Sebastià
- Saragossa
Les seccions, formades per grups de persones que conegueren a Lluch en àmbits ben
diversos, gaudeixen d’autonomia i organitzaran la presencia de la Fundació al País
Valencià, a Madrid, a l’Aragó i a Euskadi. A Sant Sebastià existeix ja el Centre Ernest
Lluch i a València l’Escola Ernest Lluch així com la seu de la Fundació Ernest Lluch –
Secció valenciana al Castell d’Alaquàs (Alaquàs) Representants d’aquests quatre
territoris fora de Catalunya formen part del Patronat.

ÒRGANS DE GOVERN DE LA FUNDACIÓ ERNEST LLUCH

PATRONAT
- President: Fabià Estapé Rodríguez
- Vice-president: Lluís M. de Puig Oliver
- Vice-president: Enric Lluch Galera
- Secretari: Mario Romeo García
- Tresorer: Josep M. Carreras
Puigdengolas
Ajuntament d’Alaquàs (representant Elvira
Garcia)
Ajuntament de Vilassar de Mar
(representant Joaquim Ferrer Tamayo)
Jorge Alarte Gorbe
Joaquim Albareda Salvadó
Ramon Alfonseda Pous
Salvador Almenar Palau
Jon Arrieta Alberdi
Francesc Artal Vidal
Jesús Astigarraga Goenaga
Lluís Bassat Coen
Lola 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
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

COMISSIÓ EXECUTIVA
- President: Fabià Estapé Rodríguez
- Vice-president: Lluís M. de Puig Oliver
- Vice-president: Enric Lluch Galera
- Secretari: Mario Romeo García
- Tresorer: Josep M. 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)

COMITÉ 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
Enric Lluch i Galera (portaveu)

DIRECCIÓ FUNDACIÓ ERNEST LLUCH
Joaquim Llach Mascaró (director-gerent)
Ferriol Sòria Ortiz (Adjunt a direcció)

PERSONAL FUNDACIÓ ERNEST LLUCH
Jordi Ferrer Fontanet (Responsable de projectes)
Esther Fraile Esteban (Responsable de secretaria)

Eulàlia Lluch Bramon
Rosa Lluch Bramon
Mireia Lluch Bramon

SECCIONS TERRITORIALS i ÀMBITS DE TREBALL

CATALUNYA - SEU CENTRAL
Adreça: Santa Eulàlia, 66 - 80, 08340 Vilassar de Mar
Horari: de dilluns a divendres de 9 a 17h.
T. 937 590 084 / 685806292

e-mail: secretaria@fundacioernestlluch.org

ÀMBITS DE TREBALL

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
Simone Léger

Lluís Mª de Puig
Enric Lluch

COMISSIÓ CULTURAL
Jaume Busqué
Josep Dolcet
Joan Gaspar
Montserrat Lamarca

Vicent Llombart
Josep Lloret
Jordi Maluquer
Mario Romeo

COMISSIÓ ESPORTIVA
Ramon Besa
Lola Bou
Teresa Coch
Romà Cuyàs

Enric Lluch
Mario Romeo
Eduard Sans

SECCIÓ ARAGONESA
Adreça: Facultad de Derecho Dpto de Economía. Pedro Cerbuna. 50009-Zaragoza
Horari: de dilluns a divendres de 9h a 13h
Persona de contacte: María Teresa Nieto
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
Santiago Lanzuela Marina
Alberto Larraz Vileta
José Luis Malo Guillén
Alfonso Sánchez Hormigo
ejecutivo)
José Mª Serrano Sanz

(secretario

SECCIÓ VALENCIANA
Adreça: Castell d'Alaquàs. C/ Pare Guillem, 2. 46970 Alaquàs
e-mail: valencia@fundacioernestlluch.org
Salvador Almenar Palau (Vicepresident)
Bernardí Cabrer
Rafael de Juan Fenollar
Josep María 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
Jesus Astigarraga Goenaga
SECCIÓ 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

3 Informe de Gestió 2010
3.1

Informe d’Activitats

El projecte de Treball de la Fundació Ernest Lluch
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, una actuació basada en la
reflexió intel·lectual, la producció acadèmica, els compromisos cívics i les aspiracions
socials, culturals i esportives que foren les de qui porta el nom de la institució.
Els àmbits bàsics d’actuació són, doncs, aquells en què 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 segueixen.
1 – Àmbit de Memòria i Arxiu
En aquest àmbit el projecte té com a finalitat principal la creació d’un Fons i Arxiu
Ernest Lluch, on s’hi inclou tota la seva correspondència i documentació personal i
familiar, així com la compilació de tot el material generat per la participació d’Ernest
Lluch als mitjans de comunicació. També s’ha treballat per publicar la seva bibliografia
completa, aconseguir uns volums complets d’homenatge acadèmic en el si de l’obra
Miscel.lània, re-publicar obres seves, i fomentar els estudis biogràfics, exposicions i les
monografies sobre la seva obra intel.lectual i política.
2 - Àmbit Científic i Universitari
L’actuació de la Fundació en aquest àmbit ve molt orientada per la pròpia obra de
Lluch i essencialment pels treballs que es proposava realitzar i que va deixar precisats
en una Memòria que establí poc abans de la seva mort.
Es tracta, doncs, de seguir les seves petjades i promoure, impulsar, estimular i ajudar
a la recerca i a la realització del que era fonamentalment l’especialitat i el camp
d’interès universitari de Lluch, la història del pensament econòmic.
3 - Àmbit Cívic i Polític
La Fundació promou estudis, conferències, seminaris i publicacions entorn als temes
que constituïren fonamentalment el compromís cívic i polític de Lluch, amb un esperit
obert i dialogant com el que ell mateix exercí i predicà. Es tracta d’aprofundir en temes
com la qualitat democràtica, el diàleg, l’Estat del Benestar, la Sanitat, el civisme i les
solucions constitucionals.

4 - Àmbit Cultural i Esportiu
Ernest Lluch fou també un home d’aficions i de passions, individuals i col·lectives. Fou
un interessat per la pintura, l’escultura, l’arquitectura; un apassionat de la música, un
amant de l’esport, del futbol, i un barcelonista militant. La Fundació ha dedicat també
una part de les seves activitats a aquestes temàtiques tant pròpies de Lluch.
Una conclusió
La tasca de la Fundació és àmplia per l’amplitud d’inquietuds que tenia Ernest Lluch.
Amb tot, i en proporció, l’àmbit acadèmic i el cívico-polític tenen un major pes en el
conjunt d’actes. Els treballs a l’entorn de la dinamització de l’Arxiu i les activitats que
formen part de l’àmbit de memòria i arxiu, constitueixen un actiu important i
imprescindible de la Fundació, per bé que després d’un impuls inicial han d’anar
deixant pas a una segona etapa, la que s’encetarà l’any 2011, en la que la Fundació
haurà de projectar a futur les inquietuds de Lluch, fent de la Fundació un referent en el
foment del diàleg entre els pobles de Catalunya, Espanya i Europa, per tal que la
figura de Lluch no sigui un final sinó un inici generador de saber i reflexió per a la
ciutadania..
Línies d’actuació principals per territoris

CATALUNYA
En el decurs del 2010 l’activitat de la Fundació s’ha desenvolupat sobretot a partir de
tres eixos:
- Un primer, transversal, centrat en l’homenatge a l’obra i figura d’Ernest Lluch en els
10 ays de la seva mort
- Un segon, de gestió i serveis:
- La gestió de la itinerància de l’exposició Ernest Lluch, l’esforç per
construir un país, que ha estat a Girona i Vilassar de Mar.
- En aquesta mateixa direcció cal destacar els esforços esmerçats en la
consolidació de l’Arxiu Ernest Lluch, que ja es troba dipositat amb les
majors garanties de seguretat i de conservació als armaris compactes
ubicats a la nova seu de la Fundació, a la Biblioteca Ernest Lluch de
Vilassar de Mar.
-

Un tercer, basat en el desenvolupament dels projectes dels 4 eixos amb els que
s’estructuren les activitats de la Fundació.
• Científic i Universitari
• Cívic i Polític
• Arxiu i Memòria
• Cultural i Esportiu

Aquest tercer bloc aplega el gruix de les activitats regulars de la Fundació, que tot
seguit descrivim:

Àmbit científic i universitari
Destaca la continuïtat de projectes iniciats en anys anteriors, la majoria dels quals es
troben plenament consolidats.
Beca Recerca Ernest Lluch:
Seguiment de la VI Beca de Recerca Ernest Lluch, concedida a l’investigador Jordi
Roca pel treball El constitucionalisme català en la cultura constitucional del primer
liberalisme: l’herència austracista, que es lliurarà a finals de 2010, i és tutoritzat per
Joaquim Albareda. S’ha convocat la VII beca que es realitzarà el 2010, el resultat de la
qual es farà públic el proper 21 de desembre, dia en que es presentarà igualment el
llibre El camí cap a l’Amèrica Llatina. La internacionalització de les empreses
espanyoles (1980-2006) de l’investigador Eloi Serrano Robles, guanyador de la V
Beca de Recerca Ernest Lluch. En el mateix acte es realitzarà la convocatòria per a
l’any següent, el termini de recepció de candidatures de la qual serà el 30 de
novembre de 2011.
L’Acte de la Beca de Recerca es consolida com un acte general d’atorgament de
beques de la Fundació. Enguany es du a terme el 21 de desembre de 2010.
Premi Secundària 2010
S’ha continuat la tasca del IV Premi Ernest Lluch Ciències Socials i Polítiques fruit de
la col·laboració amb Facultat de Ciències Socials i Polítiques de la Universitat Pompeu
Fabra, que premia el millor treball en aquest àmbit elaborat per alumnes de Batxillerat.
Enguany, i per decisió del jurat format per professors i membres de la Facultat de
Ciències Polítiques i Socials de la UPF i de la Fundació Ernest Lluch, es va atorgar
el V Premi Ernest Lluch de Ciències Socials i Polítiques, dotat amb 2000€, al següent
treball: Anàlisi comparativa de la Rússia socialista i contemporània, de Ksenia Klykova,
de l'IES Dolors Mallafrè i Ros, de Vilanova i la Geltrú
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 historiador John Elliott amb la conferència Las Américas y el mundo
atlántico: vinculos y comparaciones.
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 " Què va fallar en l’economia que ens va portar a la crisi? Com es pot
arreglar?” L'acte compta amb la participació de: Josep Ramoneda. Filòsof i periodista.

Director del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB); Carles
Sudriá. Catedràtic d'Història Econòmica a la Facultat de Ciències Econòmiques i
Empresarials de la UB; i, Joan Tugores. Catedràtic d’Economia. Ex-Rector de la
Universitat de Barcelona. Tots ells 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.

Àmbit cívic i polític
Jornades de Municipalisme 2010
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 debat sobre la situació actual i la relació que hi ha entre
el finançament municipal i el desenvolupament local, per tal de mostrar aquelles
iniciatives municipals que s’han dut a terme a fi de respondre a la situació de crisi
econòmica dels governs locals. La Jornada comptà amb la ponència inaugural:
Finançament i nova arquitectura local , a càrrec del president de la Diputació de
Barcelona, Sr. Antoni Fogué i Moya; i amb dues conferències marc sobre La crisi de
les finances municipals: crisi de què? i Desenvolupament local i competitivat: bases
econòmiques per a nous models territorials, que anaren a càrrec de Joaquim Solé i
Vilanova, Catedràtic d’Hisenda Pública de la Universitat de Barcelona; i de Joan
Trullén i Thomás, director del Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans,
respectivament. Les taules rodones d’alcaldes van comptar amb els alcaldes de les
poblacions de Tortosa, El Prat de Llobregat, L’Hospitalet de Llobregat, Manlleu,
Vilanova i la Geltrú, i Terrassa.
VII Jornada Ernest Lluch a Torroella de Montgrí
Des de l’any 2004 la Fundació Ernest Lluch, el 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 VII Jornada Ernest Lluch ha estat el de La societat virtual i ha comptat
amb la presència de Genís Roca, Dolors Reig i Mercè Molist.
VI Vies de Diàleg
Per sisè 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. Enguany es va voler promoure un debat
entre les diferents posicions existents a casa nostra a l’entorn de la gestió de l’energia i
les polítiques energètiques, cercant un diàleg que permetés l’assumpció dels reptes de
present i de futur en aquesta matèria cabdal per a la nostra societat. Per a l’ocasió es
va comptar amb la participació de Mariano Marzo, catedràtic de Recursos Energètics a

la Facultat de Geologia de la Universitat de Barcelona i d’Albert Morcego, cap de
Prospectiva Energètica i Sostenibilitat a l’ICAEN.
V Jornada Ernest Lluch de Ciències Polítiques i Socials
La Jornada Ernest Lluch de Ciències Polítiques i Socials, que ha arribat a la seva
cinquena edició, ha pretès enguany enriquir l’anàlisi i la reflexió sobre la corrupció
pública, un fenomen que influeix en el funcionament de les institucions, en les actituds
de la ciutadania cap al sector públic i en la mateixa qualitat de la democràcia. Es va
comptar amb la presència del rector de la UPF, Joan Josep Moreso, del degà de la
Facultat, Jordi Guiu, del director-gerent de la Fundació, Joaquim Llach, i dels ponents:
d’Antonio Garrigues Walker, Josep Maria Carreras, Carlos Jiménez Villarejo i Albert
Recio.
IV Jornada Ernest Lluch de Sanitat
Una jornada sobre sanitat i consum, organitzada conjuntament per la Fundació Ernest
Lluch i la Conselleria de Salut de la Generalitat de Catalunya. La quarta edició de la
jornada Ernest Lluch de Sanitat, s’orienta a professionals i usuaris del sistema sanitari i
se centrarà en debatre i analitzar sobre el Voluntariat en l'àmbit sanitari, en un acte
que tindrà lloc al palau Robert de Barcelona el proper 14 de desembre.

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 Vilassar de Mar, a la seu de la Fundació Ernest
Lluch, a la Biblioteca Ernest Lluch i Martín d’aquesta localitat.
- A Girona del 28 de juny i fins el 5 de setembre de 2010, es va exhibir a la Sala
d'actes de la Llibreria i Oficina de Turisme de l'edifici de la Generalitat a Girona
(Joan Maragall, 2).
Continuació de l’Arxiu Ernest Lluch
Com s’ha comentat anteriorment es tracta d’un dels eixos centrals de l’activitat
transversal de la Fundació. Després de la creació de l’Arxiu Ernest Lluch l’any passat,
la tasca d’enguany ha estat la posada en marxa per tal que esdevingui una eina de
consulta, al mateix temps que una activitat dinàmica a partir de la recopilació de nous
materials.
Pel que fa a la consulta del fons documental i audiovisual, s’ha establert la web de la
Fundació Ernest Lluch com a principal plataforma d’accés. En aquest 2010 s’ha posat
a l’abast dels usuaris i investigadors l'inventari del fons documental i audiovisual, en

format PDF; així com el formulari de consulta, mitjançant el qual es tramita la sol·licitud
de consulta.
Per últim es recorda als Patrons 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
Els llibres ja es troben a Biblioteca Ernest Lluch i s’estan catalogant per tal que formin
part del Fons Ernest Lluch de la Biblioteca.
Edició del Llibret Ernest Lluch Opina
Des de la comissió de memòria i arxiu s’han seguit impulsant d’altres activitats, com la
ja consolidada publicació del llibre Ernest Lluch opina. El desè volum d’aquesta
publicació anual, que compta amb el suport de l’Ajuntament de Vilassar de Mar, es
basa en un recull d’articles de premsa que Ernest Lluch publicà a La Vanguardia.
Enguany el pròleg és a càrrec de la presidenta d’Ômnium Cultural i economista, Muriel
Casals, que el proper dijous 9 de desembre el presentarà conjuntament amb els
representants institucionals de l’Ajuntament de Vilassar de Mar i de la Fundació Ernest
Lluch.
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.
Xerrada a l’IES Ernest Lluch – Valors cívics i obra de Lluch
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. Hi
participaren Enric Lluch i Ferriol Sòria
Continguts Web
La web de la Fundació esdevé el principal vincle entre l’entitat, els seus membres i la
societat en general. Amb la posada en marxa de la nova web creada per DBloop, des
de la Fundació s’ha renovat bona part del contingut estable i s’han creat nous apartats

com “Espais Lluch” i “Arxiu Ernest Lluch”. Des d’aquesta nova web es facilita l’accés a
diferents apartats i seccions de la mateixa a partir d’un sistema d’enllaços i de
continguts relacionats que possibilita una major interactivitat i optimització del temps
per part de l’usuari. I actualment, s’està treballant amb la voluntat de donar un nou
impuls cap al món 2.0 i s’és present al Twitter i al Facebook.
Informació sobre el nombre de visites a la web de la Fundació:
Del 25 de novembre de 2009 al 25 de novembre de 2010 s’han rebut un total de
10.784 visites que han consultat un total de 25.882 pàgines de la web de la Fundació.
L’any passat havíem tingut 8.476 visites que havien consultat un total de 12.086
pàgines. Això suposa un increment del 27,2% respecte el número de visites rebudes
en el mateix període de temps.
Àmbit Cultural - Esportiu
III 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 XVII-XIX, període i temàtica de l’interès d’Ernest Lluch. Amb aquest objectiu
enguany s’ha convocat la tercera beca, amb una dotació de 4.000€, que s’atorgarà en
acte públic juntament amb la Beca de Recerca, el proper 21 de desembre de 2010.
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. Enguany ha tingut
lloc el concert d’obres inèdites de l’Arxiu musical de l’Església de St. Esteve d'Olot a
càrrec de l’Orquestra de la Capella de Música, dirigida per Elisenda Carrasco.
Concert de Torroella de Montgrí 2010
Com és habitual s’ha realitzat el concert al Festival Internacional de Músiques de
Torroella de Montgrí en homenatge a Ernest Lluch. El concert d'enguany titulat ‘El
somni del crepuscle’ va anar a càrrec del conjunt Tasto Solo, sota la direcció de
Guillermo Pérez. i amb la presència dels actors: David Marcé, Laura Pujolàs i Arnau
Nadal. Aquest espectacle de música i paraula, va convidar als assistents a viatjar a un
passat en què, sota els regnats de Joan I (1350-1396) i de Martí I l’Humà (1356-1410)
—monarca de qui enguany es commemora el 600è aniversari de la seva mort—, la
música de les influents capelles de la Corona d’Aragó va jugar un paper important.
VIII Premi Esportivitat
D’altra banda la Fundació va atorgar el VIIIè 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 a Luca Manca, motorista
italià i participant en la darrera edició del Rally Dakar.
Beca Recerca i Esport amb la Fundació Barcelona Olímpica
Enguany s’ha atorgat la beca al treball d’investigació elaborat per Xavier Camino, que
lliurarà la tasca el 31 de desembre de 2010. La recerca porta per títol: Les xarxes
socials de l’Skateboarding a la ciutat de Barcelona. A l’acte d’atorgament es va
aprofitar per presentar la publicació de Josep Solà, guanyador de la beca de l’edició
anterior.

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: The world after the crisis: Implications for globalitzation and economic growth
Autor: Dani Rodrik
Edita: Fundació Ernest Lluch
ISBN: 978-84-692-9556-4
Títol: Salut en totes les polítiques: l’oportunitat de la salut comunitària
Autor: DDAA
Edita: Generalitat de Catalunya. Departament de Salut
Ponències de la III Jornada Ernest Lluch de Sanitat que es va celebrar el 29 d’octubre
de 2009
Títol: Ernest Lluch Opina. 10è volum
Edita: Editat per Ajuntament de Vilassar de Mar i Fundació Ernest Lluch
Pròleg a càrrec de Muriel Casals
Títol:Creences, religions i esfera pública:una reflexió per al segle XXI
(VI Jornada 2009)
Autor: Lluís Duch, José maría Contreras i Juan José Tamayo
Editor: Fundació Ernest Lluch i Museu de la Mediterrània
ISBN: 13: 978-84-693-4565-

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. III Beca Recerca i Esport (2009)
Autor: Josep Solà i Santesmases
Editor: Fundació Ernest Lluch i Fundació Barcelona Olímpica

Títol: El camí cap a l’Amèrica Llatina. La internacionalització de les empreses
espanyoles (1980-2006) ”
Autor: Eloi Serrano i Robles
Edita: Pagès Editors/ Milenio

Títol: MEMÒRIA 2009
Autor: Fundació Ernest Lluch
Edita: Fundació Ernest Lluch

Títol: PRESENTACIÓ FUNDACIÓ ERNEST LLUCH
Autor: Fundació Ernest Lluch
Edita: Fundació Ernest Lluch

Seccions Territorials

MADRID

En aquest 2010, la ciutat de Madrid ha acollit tres actes d’homenatge a Ernest Lluch,
que guarden estreta relació amb l’etapa ministerial d’Ernest Lluch. El gener d’enguany,
la revista “Medical Economics” va concedir el Premi Especial del Jurat a Ernest Lluch
en el 25è aniversari de l’aprovament de la Llei General de Sanitat. I més recentment, el
3 de novembre, el Ministeri de Sanitat a proposta de la Delegada del Pla Nacional
sobre Drogues li va concedir la Medalla d'Or de l'Ordre al Mèrit del Pla Nacional sobre
Drogues, a títol pòstum. Per últim, el Congrés dels Diputats en sessió parlamentària
del 17 de novembre va llegir una declaració Institucional en homenatge a Ernest Lluch,
qui fou recordat i aplaudit per tots els presents.

SARAGOSSA

III Seminari Ernest Lluch (UIMP)
Activitat finançada des de Catalunya però organitzada des d’Aragó. El Encuentro
Ernest Lluch d’historia del pensament econòmic va portar per títol Pensamiento
económico keynesiano y crisis económicas 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 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.
En aquest 2010 s’ha presentat el llibre Aragonesismo Austracista (1734-1742).
Escritos del Conde Juan Amor de Soria, amb l’estudi introductori elaborat per Ernest
Lluch.
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 X Seminario Ernest Lluch: La Constitució i els nous Estatuts
d’Autonomia, dirigit per Joan Romero i Jon Arrieta i coordinat per Jesús Astigarraga i
Jon Arrieta. Va comptar amb la presència de Jesús Morales, Juan José Solozábal,
Enoch Albertí, Javier Pérez Royo, Jordi Sevilla i Joan Romero.
Seminari al Palau Insausti d'Azkoitia - In memoriam d'Ernest Lluch
Seminari acadèmic en record d'Ernest Lluch, celebrat a l'Institut Internacional Xabier
Maria de Munibe d'Estudis del Segle XVIII. El Seminari se celebrà del 23 al 25 de
setembre, al Palau d'Insausti, a Azkoitia, a la seu de l'Institut, i va tenir com a directors
els professors Jesús Astigarraga i Javier Usoz (ambdós de la Universitat de
Saragossa).
VALENCIA

Taula rodona - Una Llei contra la privatització de la sanitat?
Acte en motiu del debat parlamentari sobre la modificació la Llei 15/97 sobre Noves
Formes de Gestió Sanitària del Sistema Nacional de Salut que va tenir lloc el passat 11
de març i que fou organitzat per l’Associació Ciutadana per a la Promoció i Defensa de la
Salut del País Valencià (ACDESA-PV) i la Fundació Enest Lluch.

Taula rodona - Una Llei contra la privatització de la sanitat?
Conferència al Col•legi Major Rector Peset de la Universitat de València sobre el Cost
social de la privatització de la sanitat. L'experiència anglesa, a càrrec de Sally Ruane.
L'acte fou presentat per Vicent Soler, catedràtic de la UV i president de la secció
valenciana de la Fundació Ernest Lluch, organitzadora de l'acte juntament amb
l'Associació Ciutadana per a la Promoció i Defensa de la Salut Pública del País Valencià
(Acdesa-PV).

Exposició a Alacant: Ernest Lluch, el valor de la raó
Durant el mes de juny, l'exposició Ernest Lluch, el valor de la raó es va exhibir a Alacant.
Per a l'acte inaugural celebrat a la seu d’Alacant de la Universitat d’Alacant el passat 9 de
juny, es comptà amb la paticipació del rector de la Universitat d'Alacant, Sr. Ignacio
Jiménez Raneda; del vicepresident de la Fundació Ernest Lluch, Sr. Enric Lluch; i de
Salvador Almenar, vicepresident de la secció valenciana, entre altres.
Jornada Sobre Conflictes i Pau
Acte acadèmic a la Universitat d'Alacant sobre conflictologia i cultura de la Pau. Amb
aquest seminari la secció valenciana de la Fundació ertnest Lluch impulsa una nova
activitat acadèmica a Alacant, amb el suport de la Universitat d’Alacant. Enguany s’ha
celebrat el primer seminari que es pretén que sigui una cita anual que convidi a la reflexió
i el diàleg en contextos de conflicte.
Signatura d’un conveni de col.labració amb la Universitat de València
La Universitat de València 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.
Jornada de Debat - Universitat d’Estiu de Gandia
Al sí de la Universitat d’Estiu de Gandia (Centre Internacional de la Universitat de
valència), té lloc un debat sobre un tema d’actualitat, coorganitzat per la Fundació
Ernest Lluch i la Càtedra Alfons Cucó. L'edició d'enguany ha comptat amb la
participació de Josep Ramoneda, filòsof i director del Centre de Cultura
Contemporània de Barcelona (CCCB), que va impartir la conferència: Poder i política,
el poder de la política. L’acte el va presentar i moderar Josepa Cucó, Catedràtica
d’Antropologia de la Universitat de València.
Signatura d’un conveni de col.labració amb la Universitat Jaume I de Castelló
La Universitat Jaume I de Castelló 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.
Castelló recorda a Ernest Lluch
Acte en record dels "10 anys sense Ernest Lluch" amb Federico Mayor Zaragoza i
signatura del conveni entre la Fundació i la UJI

El Copagament en sanitat. Elements per a un debat Informat - Xerrada dins del cicle “Per
una sanitat pública de qualitat"
Acte de debat sobre l’actualitat en matèria de salut que va comptar amb la intervenció
de Jose Manuel Freire Campo. Cap del Departament de Salut Internacional de la
Escuela Nacional de Sanidad, Instituto de Salud Carlos III, Madrid i de Vicente Ortún.
Professor del Departament d'Economia i Empresa i Director del Centre de Recerca en
Economia i Salut (CRES) de la Universitat Pompeu Fabra.

Concert anual d’homenatge a Ernest Lluch a Alaquàs
Com cada any, i emmarcat en el XVè Cicle de Concerts de Tardor al Castell d’Alaquàs.
Enguany, amb el títol del Concert: L’arpa de Tristany Música medieval artúrica
La Universitat de València recorda a Ernest Lluch, deu anys després de la seva mort
El passat dilluns 22 de novembre, la Universitat de València i la Facultat d'Economia de la
mateixa, homenatjaren a Ernest Lluch, qui fou professor de la Universitat, amb diferents
actes, al llarg del dia.
Altres Activitats Transversals realitzades durant 2010
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.
D’altra banda, aquest 2010 ve marcat per la celebració dels actes en record d’Ernest
Lluch. La Fundació Ernest Lluch ha elaborat un programa d’activitats per aquesta
tardor:

Activitats en record dels 10 anys sense Ernest Lluch

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

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

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

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

Castelló recorda a Ernest Lluch i se signa el conveni amb la UJI amb Federico
Mayor Zaragoza i Lluís Maria de Puig + Exposició
La secció valenciana de la Fundació Ernest Lluch organitza diversos actes en record d'Ernest
Lluch, a Castelló i província. Es tracta d'una bona oportunitat per homenatjar a Ernest Lluch i
per visitar l'exposició Ernest Lluch el valor de la raó, que s'exhibirà en paral·lel a l'acte de
record. Dia: Dijous 11 Novembre Hora: 19:00 Localització: Saló d’exposicions de la Fundació
Bancaixa. 2n pis mateix edifici. Carrer d'Enmig, 82.
Les Jornades d'Economia Espanyola d'Alacant reten homenatge a la figura
d'Ernest Lluch
Els economistes reunits en l'edició 25 de les Jornades sobre Economia Espanyola,
organitzades per l'Associació Lliure d'Economia (ALDE) i la Universitat d'Alacant, reten
homenatge a la figura de Lluch.

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

Homenatge del Cercle d’Economia amb Salvador Alemany, Enric Corominas, Anton
Costas y Javier Solana.
Ernest Lluch. 10 anys després Ernest Lluch fou un polític molt influent en la transició i en els
primers anys de vida en democràcia; un reconegut acadèmic i un ciutadà comprès.
Dia: Dimecres 17 Novembre Hora: 19:00 Lloc: Cercle d'Economia (Provença 298, 08008
Barcelona)

Concert al Castell d'Alaquàs en homenatge a Ernest Lluch concert: El arpa de
Tristán. Música medieval artúrica
Programa - Repertori El arpa de Tristán Música medieval artúrica - Alfonso X el Sabio (12211284). Dia: Dissabte 20 Novembre Hora: 20:00 Localització: Castell d’Alaquàs
Trobada - esmorzar amb Patrons, Fundadors, Amics i Protectors de la
Fundació Ernest Lluch acte intern
Trobada institucional d’ordre intern per a exposar la tasca feta, la tasca per fer i canvis que
preveu la Fundació per als propers 10 anys. Coincidint amb aquest acte es preveu exhibir
l’exposició Ernest Lluch, l’esforç per construir un país.Dia: Diumenge 21 Novembre
Hora: 10:00 Localització: Seu Fundació Ernest Lluch – Biblioteca Ernest Lluch de Vilassar de
Mar

La Universitat de València recorda a Ernest Lluch, deu anys després de la seva
mort amb Antón Costas
El proper dilluns 22 de novembre, la Universitat de València i la Facultat d'Economia de la
mateixa, homenatgen a Ernest Lluch, qui fou professor de la Universitat. Actes "10 anys sense
Ernest Lluch”. Dia: Dilluns 22 Novembre Hora: 12:00 Lloc: Universitat de València. Campus
dels Tarongers

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

Presentació del Xè volum "Ernest Lluch Opina" amb Muriel Casals, Lluis Maria de
Puig i Joaquim Ferrer (alcalde de Vilassar)
Acte de presentació del desè recull d’articles de premsa, publicats per Ernest Lluch a La
Vanguardia, entre 1994 i l'any 2000.
Dia: Dijous 9 de desembre Hora: 19:30 Lloc: Sala d’actes de la Biblioteca Ernest Lluch de
Vilassar de Mar

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

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

Homenatge a Ernest Lluch - Jornada acadèmica sobre Economia, a la UB amb
Josep Ramoneda, Carles Sudrià i Joan Tugores. Catedràtic d’Economia. Ex-Rector de la
Universitat de Barcelona
La jornada d'enguany porta per títol Què va fallar en l’economia que ens va portar a la crisi?
Com es pot arreglar? Dia: Dimarts 14 Desembre Hora:12:00 Lloc: Facultat Economia i
Empresa. Universitat de Barcelona

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

Acte Anual d’atorgament Beques “Ernest Lluch” 2010 amb JM Carreras, Jordi
Maluquer B., Jordi Maluquer de Motes., Agustí Alcoberro
Acte de concessió i presentació de la Beca de Recerca Ernest Lluch i de la Beca Ernest Lluch
de Recuperació del Patrimoni Musical.
Dia: Dimarts 21 Desembre Hora: 19:00 Localització: Auditori del Museu d’Història de
Catalunya.

3.2

Dades Econòmiques
•

Auditoria 2010

•

Balanç de Situació 2010

•

Compte de Pèrdues i Guanys 2010

Auditoria 2010

Balanç de Situació 2010

Compte de Pèrdues i Guanys – Exercici 2010

Compte de Pèrdues i Guanys 2010

4 Memòria detallada d’activitats 2010 per àmbits territorials

4.1 ACTIVITATS CATALUNYA

Memòria detallada d’activitats 2010 agrupades per àmbits temàtics
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Àmbit Acadèmic
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Àmbit Acadèmic
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 valoren propostes procedents d’altres àmbits professionals i culturals
suficientment justificades. Dotació: 4.000 €.
Enguany es va convocar la VII Beca de Recerca Ernest Lluch. El jurat de la beca
constituït pels membres de la Comissió Acadèmica de la Fundació Ernest Lluch es va
reunir passat el termini de recepció dels projectes, que es va cloure el 26 de novembre
de 2010. L’acte de lliurament va tenir lloc el 21 de desembre de 2010, 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 2010 s’ha editat la publicació corresponent a la V Beca (2008):
El camí cap a l’Amèrica Llatina.
La internacionalització de les empreses espanyoles
(1980-2006)
Autor: Eloi Serrano Robles
Edita: Pagès Editors/ Editorial Milenio
ISBN: 978-84.9975-041-5
Any de publicació: 2010

Acte 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 va lliurar la recerca corresponent a la III Beca Ernest Lluch
de Recerca del Patrimoni Musical.
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Convocatòria VII Beca 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 26
de novembre de 2010.
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 2011 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 2011. 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 350.000 caràcters amb espais, 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 4.000 euros (a la qual s'aplicaran les retencions
legalment establertes).
9) La Fundació Ernest Lluch vetllarà per la publicació de la recerca, si el jurat considera adequats el rigor
formal i el resultat acadèmic de la mateixa.
Termini recepció sol·licituds: TANCADA. Finalitza el proper divendres 26 de novembre de 2010.

ATORGAMENT/LLIURAMENT
El jurat de la Beca de Recerca Ernest Lluch, ha decidit atorgar la beca d'enguany al projecte Proyecciones
mediterráneas hacia el Atlántico. Presencia y estrategia comerciales de los mercaderes catalanes en el
espacio de la primera trata atlàntica (1470-1550), presentat per Iván Armenteros Martínez.
L'acte públic de lliurament de la Beca, tindrà lloc el dimarts 21 de desembre de 2010 a les 19.00h, al
Museu d’Història de Catalunya (Plaça Pau Vila 3, Barcelona).
PREMI
Dotació: 4.000 €
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Acte anual d’atorgament de Beques “Ernest lluch” de Recerca
i de Recuperació del Patrimoni musical
En el marc d’aquest acte es presentarà el llibre: El camí cap a l’Amèrica Llatina, d’Eloi Serrano,
guanyador de la V Beca de Recerca Ernest Lluch

Dia: dimarts 21 de desembre de
2010 Hora: 19 hores Lloc: Museu
d'Història de Catalunya. Plaça de
Pau Vila 3. Barcelona
Organitza: Fundació Ernest Lluch
Col·labora: MHC, Generalitat de
Catalunya,
Ajuntament
de
Barcelona, Diputació de Barcelona

PROGRAMA
Acte de concessió i presentació de la Beca de Recerca Ernest Lluch i de la Beca Ernest Lluch de
Recuperació del Patrimoni Musical. En el marc d’aquest acte, a més de guardonar els respectius
premiats en cadascuna de les beques corresponent a la convocatòria 2010, tindrà lloc la presentació del
llibre “El camí cap a l’Amèrica Llatina. La internacionalització de les empreses espanyoles (1980-2006) ”,
d’Eloi Serrano Robles, guanyador de la V Beca de Recerca Ernest Lluch (2008) i el lliurament de la
recerca realitzada per Jordi Roca Vernet, guanyador de la
sisena edició (2009).
Intervindran:
•
•

•
•
•

Agustí Alcoberro, director del Museu d’Història de
Catalunya.
Jordi Maluquer de Motes, catedràtic d'Història i
Institucions Econòmiques de la Universitat Autònoma de
Barcelona, és l’autor del pròleg del llibre llibre “El camí
cap a l’Amèrica Llatina. La internacionalització de les
empreses espanyoles (1980-2006) ”, d’Eloi Serrano
Robles.
Josep Maria Carreras, comissió Acadèmica Fundació
Ernest Lluch
Jordi Maluquer Bonet, comissió Cultural de la Fundació
Ernest Lluch
Eloi Serrano, guanyador V Beca de Recerca i autor del
llibre.
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CRÒNICA

Es lliuren les Beques Ernest Lluch en el darrer acte de la Fundació en
aquest intens 2010
L'historiador Iván Armenteros rep la Beca de
Recerca i els musicòlegs Antonio Ezquerro i Glòria
Ballús, reben la Beca de Recuperació del Patrimoni
Musical. L'economista Eloi Serrano, guanyador de
la Beca Ernest Lluch de Recerca 2008, va presentar
el llibre resultant de la seva recerca: El camí cap a
l’Amèrica Llatina. La internacionalització de les
empreses espanyoles (1980-2006). Ahir dimarts 21
de desembre va tenir lloc l'acte de lliurament de la
Beca de Recerca Ernest Lluch i de la Beca Ernest
Lluch de Recuperació del Patrimoni Musical. En el marc d’aquest acte, a més de guardonar els respectius
premiats en cadascuna de les beques corresponent a la convocatòria 2010, va tenir lloc la presentació del
llibre “El camí cap a l’Amèrica Llatina. La internacionalització de les empreses espanyoles (1980-2006) ”,
d’Eloi Serrano Robles, guanyador de la V Beca de Recerca Ernest Lluch (2008) i el lliurament de la
recerca realitzada per Jordi Roca Vernet, guanyador de la sisena edició (2009).
L’acte va començar puntualment a les set de la tarda, a l’auditori del Museu d’Història de Catalunya, i va
reunir a banda dels premiats d'enguany (Iván Armenteros, Glòria Ballús i Antonio Ezquerro), a
familiars i amics d 'Eloi Serrano, així com a mebres de la comissió acadèmica i de la comissió cultural de
la Fundació, a més de professors i acadèmics del país. Per a l'ocasió i com ve sent habitual en aquest
acte anual, es va comptar amb les intervencions d'Agustí Alcoberro, director del Museu d’Història de
Catalunya, qui va presidir l'acte; de Jordi Maluquer de Motes, catedràtic d'Història i Institucions
Econòmiques de la Universitat Autònoma de Barcelona, autor del pròleg del llibre i l'encarregat de fer-ne
la glosa de presentació; de Josep Maria Carreras, president de la comissió Acadèmica de la Fundació
Ernest Lluch; i de Jordi Maluquer Bonet, membre de la comissió Cultural de la Fundació Ernest Lluch.
Eloi Serrano, guanyador de la V Beca de Recerca i autor del llibre, va dirigir unes sentides paraules
d'agraïment, des del faristol.
Amb l'emoció i il·lusió dels premiats i amb la voluntat de prosseguir fomentant la recerca, per part dels
organitzadors, aquest darrer acte d'enguany de la Fundació Ernest Lluch serveix per acomiadar una tardor
d'intensa activitat i d'homenatges a Ernest Lluch, en aquest 2010, any de trist i especial record en el desè
aniversari del seu assassinat.
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Àmbit Acadèmic
V 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 2009-2010. La
dotació del guardó és de 2.000 euros, i el període de presentació es va tancar el divendres 7 de
maig de 2010. 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 Lluch. El jurat del V Premi Ernest Lluch de Ciències Socials i Polítiques, va
valorar les 125 propostes presentades i va decidir per unanimitat premiar el treball: Anàlisi
comparativa de la Rússia socialista i contemporània, de Ksenia Klykova, de l'IES Dolors
Mallafrè i Ros, de Vilanova i la Geltrú. També es van lliurar dues mencions honorífiques als
treballs: La fi de l’auge econòmic: la crisi a Solsona, d’Alba Pijoan Guix, de l’IES Francesc
Ribalta de Solsona i El Comerç just: un altre camí per construir un món millor de Marta
Castilblanco Genebat, de l’Escola Pia Balmes de Barcelona.
ACTE DE LLIURAMENT

Dia: Dilluns 28 de juny de 2010
Hora: 13:00 hores
Lloc: Campus Ciutadella. Universitat Pompeu Fabra
Assistents: 40 persones aprox.
Organitza: Fundació Ernest Lluch i la Facultat de Ciències Polítiques i Socials de la UPF
Col•labora: Universitat Pompeu Fabra
Amb el suport de: Generalitat de Catalunya, Diputació de Barcelona i Ajuntament de Barcelona.
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CRÒNICA

Es lliura el Premi Ernest Lluch al millor treball de recerca de batxillerat
El passat dilluns 28 de juny de 2010 a les 13.00 hores, al
Campus de la Ciutadella de la UPF, va tenir lloc l'acte de
lliurament del V Premi Ernest Lluch de Ciències Socials i
Polítiques. Per cinquè 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. Josep Fargas, secretari general de la UPF, el Sr. Jordi Guiu, degà de la Facultat de Ciències
Polítiques i Socials de la UPF i pel Sr. Josep Maria Carreras, president de la Comissió acadèmica de la
Fundació Ernest Lluch.
Enguany, i per decisió del jurat format per professors i membres de la Facultat de Ciències Polítiques i
socials de la UPF i de la Fundació Ernest Lluch, es va atorgar el V Premi Ernest Lluch de Ciències Socials
i Polítiques, dotat amb 2000€, al següent treball: Anàlisi comparativa de la Rússia socialista i
contemporània, de Ksenia Klykova, de l'IES Dolors Mallafrè i Ros, de Vilanova i la Geltrú. En paraules
del president del jurat, Sr. Jordi Guiu, es tracta d'un treball molt ben escrit, amb bones i adequades fonts
bibliogràfiques i documentals i que respon a una clara inquietud personal, a més de destacar que l’estudi
comparatiu entre la Rússia socialista i postsocialista és un tema de clar interès per a la ciència política
contemporània. En aquest acte de lliurament, a banda del premi també es lliuraven per decisió del jurat,
dues mencions honorífiques als següents treballs: La fi de l’auge econòmic: la crisi a Solsona, d’Alba
Pijoan Guix, de l’IES Francesc Ribalta de Solsona i El Comerç just: un altre camí per construir un
món millor de Marta Castilblanco Genebat, de l’Escola Pia Balmes de Barcelona.
L'acte va cloure amb les pertinents felicitacions a la premiada i a les guardonades, així com amb
l'agraïment als 125 alumnes participants i a sengles centres i instituts, tutors i famílies, que conformen
l'entorn que cada any garanteix la qualitat dels treballs de recerca que es presenten.
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V PREMI ERNEST LLUCH DE CIÈNCIES SOCIALS I POLÍTIQUES

BASES – CONVOCATÒRIA
• 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
materials 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 7 de maig de 2010.
• 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 dilluns 28 de juny de 2010.
• 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 15 de juny de 2010.
• 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 17 de desembre de 2010.
• 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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Àmbit Acadèmic
Ernest Lluch i l'Economia de l'Empordà

Descripció: Presentació del llibre Ernest Lluch i l'Economia de l'Empordà, de Joan
Armangué. Amb la participació de Josep Ministral, Pere Gifré, Rosa Lluch, Consol
Cantenys i Joan Armangué.

Ernest Lluch i l'economia de l'Empordà
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE ESCRIT PER JOAN ARMANGUÉ
4.1.1
Dia: divendres 22 de gener de 2010
Hora: 20:00 hores
Lloc: Sala d'actes del Consell Comarcal de l'Alt Empordà (C/ Nou, 48,
Figueres).
Amb la col•laboració de: Fundació Ernest Lluch, Institut d'Estudis
Empordanesos, Consell Comarcal de l'Alt Empordà, Ajuntament de Figueres i Ajuntament de Roses
CRÒNICA

El proppassat divendres 22 de gener de 2010, a les 20:00 h a la Sala
d'actes del Consell Comarcal de l'Alt Empordà (C/ Nou, 48, Figueres)
va tenir lloc la pesentació del llibre Ernest Lluch i l'Economia de
l'Empordà, de Joan Armangué.
Amb la participació de Josep Ministral, Pere Gifré, Rosa Lluch i
Consol Cantenys, l'exalcalde de Figueres, va parlar sobre la figura d'Ernest Lluch i va
presentar aquest llibre deutor del seu mestratge, en el que esdevé una anàlisi de l'evolució de
l'economia empordanesa des del segle XVIII fins a l'actualitat, sota la base del pensament
econòmic de Lluch.
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Àmbit Acadèmic
V Jornada Ernest Lluch de Ciències Polítiques i Socials
Descripció: La Facultat de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat Pompeu
Fabra 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, organitzen per cinquè any
consecutiu la Jornada Ernest Lluch de Ciències Polítiques i Socials

El control de la corrupció.
Instruments i indicadors per a la seva anàlisi
Dia: dijous 18 de febrer de 2010 Hora: 10 hores Lloc: Auditori de l’Àgora Jordi Rubió i
Balaguer del campus de la Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra (Ramon Trias
Fargas, 25. Barcelona).
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

CONVOCATÒRIA
El control de la corrupció. Instruments i indicadors per a la seva anàlisi, és el tema de debat triat per
a la V Jornada Ernest Lluch de Ciències Polítiques i Socials, que pretén ser una cita anual de reflexió i
debat sobre qüestions candents de l’actualitat política. Enguany la Jornada tindrà lloc el dijous 18 de
febrer de 2010 a l'auditori de l’àgora Jordi Rubió i Balaguer del campus de la Ciutadella de la Universitat
Pompeu Fabra (Ramon Trias Fargas, 25. Barcelona).
PROGRAMA
10:00h. Benvinguda a càrrec de Josep Joan Moreso, rector de la UPF, Jordi Guiu, degà de la Facultat
de Ciències Polítiques i Socials de la UPF i Joaquim Llach, director-gerent de la Fundació Ernest Lluch.
10:15h. Conferència a càrrec d’Antonio Garrigues Walker, membre del consell de Direcció de
Transparency International.
11:00h. Torn obert de preguntes
11:30h. Taula rodona:
♣ Josep Maria Carreras. Economista. Ex-vocal de la Sindicatura de Comptes de Catalunya
♣ Albert Recio. Vicepresident de la Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona
♣ Carlos Jiménez Villarejo. Jurista. Cap de la Fiscalia Especial Anticorrupció (1995-2003)
13:30h. Cloenda
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CRÒNICA

Exitosa V Jornada Ernest Lluch de Ciències Polítiques i Socials
La Jornada Ernest Lluch de Ciències Polítiques i Socials, que ha arribat a la
seva V edició, ha pretès enguany enriquir l’anàlisi i la reflexió sobre la corrupció
pública, un fenomen que influeix en el funcionament de les institucions, en les
actituds de la ciutadania cap al sector públic i en la mateixa qualitat de la
democràcia.
La Jornada, que es va presentar sota el lema "El control de la corrupció.
Instruments i indicadors per a la seva anàlisi", va tenir lloc el passat dijous
18 de febrer, de les 10.00 a les 13.30 hores, a l’auditori del campus de la
Ciutadella de la UPF, i va comptar amb una bona afluència de públic. La benvinguda va anar a càrrec de
Josep Joan Moreso, rector de la UPF; Jordi Guiu, degà de la Facultat de Ciències Polítiques i Socials
de la UPF, i Joaquim Llach, director-gerent de la Fundació Ernest Lluch.
Una conferència i una taula rodona per oferir una anàlisi àmplia de la corrupció
La jornada es va estructurar en dues parts diferenciades: la primera part va incloure una conferència a
càrrec d' Antonio Garrigues Walker, membre del Consell de Direcció de Transparència InternacionalEspanya, la institució més reconeguda internacionalment en l'estudi de la corrupció en els diferents països
del món. Garrigues Walker -que és responsable de la recollida de dades en els àmbits local, nacional i
internacional sobre la distribució comparada de la corrupció pública- va oferir una visió rigorosa de les
diferents dimensions que engloba el concepte de corrupció, de com s'analitza aquest fenomen i dels
indicadors que existeixen per mesurar-lo. També va tractar sobre la situació en què es troba Espanya
comparativament amb altres països i del que succeeix a escala municipal i autonòmica.
En una segona part va tenir lloc una taula rodona, moderada per Mariona Ferrer, professora del
Departament de Ciències Polítiques i Socials de la UPF. Els participants en el debat foren convidats amb
l’objectiu de proporcionar una perspectiva àmplia de la corrupció pública, ja que representen a tres àmbits
de control: les institucions públiques, la societat civil i la fiscalia o el sector judicial. En representació
d’aquests tres àmbits, hi van participar, respectivament, Josep Maria Carreras, que durant vint anys va
ser síndic de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, la institució encarregada de fiscalitzar la gestió
econòmica, financera i comptable del sector públic català; Albert Recio, vicepresident de la Federació
d'Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB), una entitat que es va presentar com a acusació popular en
el cas Fèlix Millet, i que va organitzar recentment una manifestació contra la corrupció; i Carlos Jiménez
Villarejo, jurista i cap de la Fiscalia Especial Anticorrupció entre els anys 1995 i 2003.
Després de les intervencions consecutives dels diferents membres de la taula, es va engegar una sessió
de debat, amb un torn de preguntes i respostes amb la participació del nombrós públic assistent.
La Jornada Ernest Lluch de Ciències Polítiques i Socials pretén ser una cita anual de reflexió i debat
sobre qüestions candents de l'actualitat política. En les edicions anteriors, ha tractat sobre l'Estatut de
Catalunya (2006), el conflicte a Euskadi (2007), la desconfiança política (2008) i les institucions
internacionals davant dels desequilibris globals (2009).
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Àmbit Acadèmic
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.
Enguany se celebra la vuitena edició.

Què va fallar en l’economia que ens va portar a la crisi?
Com es pot arreglar?
VIII SEMINARI ERNEST LLUCH D’ECONOMIA A LA UB

Dia: Dimarts 14 de desembre de 2010 Hora: 12:00 hores
Lloc: Aula Magna. Facultat d’Economia i Empresa de la
Universitat de Barcelona. Diagonal 690. BCN
Organitzen: Facultat d’Economia i Empresa de la
Universitat de Barcelona i Fundació Ernest Lluch
Col·labora: Universitat de Barcelona
Amb el suport de: Generalitat de Catalunya, Diputació de
Barcelona i Ajuntament de Barcelona
PROGRAMA
La jornada d'enguany se centra en "Economia i Filosofia", i
constarà de tres ponències inicials i d'un debat posterior.
L'acte comptarà amb la participació de:
Josep Ramoneda. Filòsof i periodista. Director del Centre
de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB).
Carles Sudriá. Catedràtic d'Història Econòmica a la
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la UB
Joan Tugores. Catedràtic d’Economia. Ex-Rector de la
Universitat de Barcelona
Modera: Antón Costas. Catedràtic de Política Econòmica de la Universitat de Barcelona i patró de la
Fundació Ernest Lluch.
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Èxit del Seminari Ernest Lluch a la Facultat d'Economia i Empresa de la
UB - Una taula de luxe debat sobre la crisi des de perspectives diferents

El dimarts 14 de desembre, l'Aula Magna de la Facultat d'Economia i Empresa de la UB es va omplir
d'alumnes i professors, per a assistir al seminari anual que organitzen la Fundació Ernmest Lluch i la
Universitat de Barcelona.
Què va fallar en l’economia que ens va portar a la crisi? Com es pot arreglar? fou el títol d'aquest seminari
que coordina i condueix el catedràtic de política Econòmica, Antón Costas, i que en l'edició d'enguany va
reunir a Joan Tugores, catedràtic d’Economia i ex-Rector de la Universitat de Barcelona; Carles Sudriá,
catedràtic d'Història Econòmica; i Josep Ramoneda, filòsof, periodista i director del Centre de Cultura
Contemporània de Barcelona (CCCB). L'acte fou presidit per la degana de la Facultat, Elisenda Paluzie, i
va comptar també amb la participació del director de la Fundació Ernest Lluch, Ferriol Sòria.
L'acte, concebut també com a homenatge a Ernest Lluch, catedràtic i professor de la Facultat, va
començar amb les paraules de benvinguda i agraïment de part de la degana i del director de la Fundació
Ernest Lluch. El professor Costas fou l'encarregat de glosar la figura de Lluch i de presentar als ponents,
que varen intervenir en l'ordre anteriorment descrit, començant pel punt de vista econòmic de la crisi,
seguint per l'anàlisi des de la perspectiva històrica, per acabar amb les reflexions des del punt de vista
social i polític. Després d'aquest primer torn es va obrir el debat amb preguntes de professors i estudiants.
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Àmbit Acadèmic
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’ha
organitzat conjuntament amb Caixa Catalunya i ha comptat 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.

Las Américas y el mundo atlántico: vinculos y comparaciones
IV CONFERÈNCIA ANUAL ERNEST LLUCH

Dia: dijous 11 de febrer de 2010
Hora: 18:30 hores
Lloc: Auditori de la Pedrera de Caixa Catalunya (Passeig de Gràcia 92,
Barcelona).
Organitza: Fundació Ernest Lluch i Caixa Catalunya
Amb el suport de: Generalitat de Catalunya, Diputació de Barcelona,
Ajuntament de Barcelona
Assistents: 250 aprox.

Comentaris: La quarta edició de la Conferència Anual Ernest Lluch comptarà amb la presència
d'un dels historiadors més influents dels nostres temps: John Elliott. Elliott, ha centrat la seva
recerca en la història comparada de la colonització espanyola i britànica a Amèrica i ha
contribuït en gran manera en el coneixement de la Història d'Espanya dels segles XVI i XVII,
especialment, arran de les seves recerques a l’entorn de la figura dels “validos” i, més
concretament, del comte duc d'Olivares.
PROGRAMA

18:30 – Benvinguda a càrrec del director de
l’Obra Social de Caixa Catalunya, Sr. Miquel
Perdiguer i del vicepresident de la Fundació
Ernest Lluch, Sr. Lluís Maria de Puig
18:40 – Presentació del conferenciant a càrrec
del Dr. Jordi Nadal
19.00 – Conferència de Sir John Elliott: “Las
Américas y el mundo atlántico: vínculos y
comparaciones”
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Les aportacions de l'historiador John Elliott centren l'interès de la IV
Conferència Anual Ernest Lluch
Amb la conferència, Las Américas y el mundo atlántico: vinculos y comparaciones, a
càrrec de l'historiador Sir John Elliott, la Fundació Ernest Lluch amb el suport de Caixa
Catalunya va poder oferir als prop de 250 assistents que omplien la sala, una bona ocasió per
endinsar-nos en l'obra d'un dels historiadors britànics més influents de la historiografia catalana
i espanyola. L'acte va resultar tot un èxit.
La IV Conferència Anual Ernest Lluch es va celebrar el dijous 11 de febrer de 2010 a les 18.30
hores a l’Auditori de la Pedrera de Caixa Catalunya, i va aplegar a nombrosos representants
del món acadèmic, tant alumnes com professors. A més del conferenciant, en la sessió hi van
intervenir els representants de les dues institucions organitzadores, el director de l'Obra Social
de Caixa Catalunya, Miquel Perdiguer i, el vicepresident de la Fundació Ernest Lluch, Lluís
Maria de Puig. La presentació de la conferència anà a càrrec del Dr. Jordi Nadal i Oller, que
va contextualitzar la relació que Sir John Elliott va mantenir amb l'Ernest Lluch, a Princeton, i va
incidir en la importància de l'obra d'Elliott per al coneixement de la Catalunya del S.XVII.
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Conveni Ajuntament de Vilassar de Mar i la Fundació Ernest Lluch
Descripció. El vicepresident de la Fundació Ernest Lluch, Lluís Maria de Puig, i
l'alcalde de Vilassar de Mar, Joaquim Ferrer, varen signar un conveni de col·laboració
entre la Fundació Ernest Lluch i l’Ajuntament de Vilassar de Mar amb el propòsit de
reforçar i eixamplar els lligams entre ambdues institucions i mitjançant el qual es
formalitza la cessió a deu anys i renovable, de la seu de la Fundació en la seva
ubicació actual (Edifici Biblioteca Ernest Lluch, carrer de Santa Eulàlia 66-80). Aquest
acte va tenir lloc en els instants previs a la sessió ordinària de Patronat de la Fundació
Ernest Lluch, que va tenir lloc el passat divendres 19 de març de 2010.

Signatura del conveni de col·laboració entre la Fundació Ernest Lluch i
l'Ajuntament de Vilassar de Mar

Dia: divendres 19 de març de 2010
Hora: 16:00 hores
Lloc: seu de la Fundació en la seva ubicació actual (Edifici Biblioteca
Ernest Lluch, carrer de Santa Eulàlia 66-80).
Comentari: Aquest acte va tenir lloc en els instants previs a la sessió
ordinària de Patronat de la Fundació Ernest Lluch que se celebrà a la
seu de la Fundació el mateix 19 de març de 2010.
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Jornada sobre Municipis 2010
Descripció. 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.
Aquesta jornada consta de dues conferències marc i de dues taules rodones,
aquestes, integrades per alcaldes i alcaldesses d’arreu de Catalunya, representant la
diversitat ideològica i territorial del país.

Finançament municipal i desenvolupament local
JORNADA SOBRE MUNICIPIS 2010

Dia: dilluns 10 de maig de 2010
Hora: de les 9 a les 14 hores
Lloc: Auditori del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona
(CCCB), carrer Montalegre n. 5, de Barcelona
Organitza: Fundació Ernest Lluch i Nou Cicle
Amb el suport de: Diputació de Barcelona, Generalitat de
Catalunya i Ajuntament de Barcelona

PROGRAMA
9.00 h - Benvinguda i presentació a càrrec de Joaquim Llach i
Daniel Font, representants de la Fundació Ernest Lluch i Nou Cicle
9.15 h - Obertura a càrrec de d’Antoni Fogué, president de la
Diputació de Barcelona. Finançament i nova arquitectura local.
9.30 h –Conferència a càrrec de Joaquim Solé i Vilanova.
Catedràtic d’Hisenda Pública de la Universitat de Barcelona. La
crisi de les finances municipals: crisi de què?
10.15 h - Primera Taula Rodona d’alcaldes:
Ferran Bel (CIU): alcalde de Tortosa
Núria Marín (PSC): alcaldessa de l’Hospitalet de Llobregat
Lluís Tejedor (ICV): alcalde de El Prat de Llobregat
11.15 h - Pausa
11.45 h - Conferència a càrrec de Joan Trullén i Thomás, director del Institut d’Estudis Regionals i
Metropolitans. Desenvolupament local i competitivat: bases econòmiques per a nous models territorials.
12.30 h - Segona Taula Rodona d’alcaldes:

Joan Ignasi Elena (PSC):alcalde de Vilanova i la Geltrú

Pere Navarro(PSC): alcalde de Terrassa

Pere Prat(ERC): alcalde de Manlleu
13.30 h - Cloenda Institucional: Nou Cicle i Fundació Ernest Lluch
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ARGUMENTARI
Després d’anys de bonança la recessió ha posat contra les cordes a desenes de municipis catalans.
Almenys 314 consistoris, un terç del total, ja van presentar números vermells el 2008, segons les
liquidacions dels pressupostos d'aquest any que ha publicat el Ministeri d'Economia. D'aquests, 33 van
haver de demanar la tutela de la Generalitat per fer front al seu elevat endeutament, encara que la llista
de localitats que han de seguir els plans d'estabilitat de l'Executiu va seguir engrossint el 2009. Les
receptes que apliquen són doloroses: congelar inversions, ajornar pagaments, reduir plantilles i renegociar
el seu deute. Entre 1995 i 2007 els pressupostos municipals van augmentar gràcies a la pròspera
recaptació per llicències d'obres i impostos com el de plusvàlues i el de construccions. Els ajuntaments
van elevar les seves inversions, però també la seva despesa corrent: van crear societats municipals i
incrementar les seves plantilles. Alhora, cada inversió suposava més despesa corrent. La dràstica caiguda
dels ingressos de la construcció i la baixada de les transferències del Govern central, la seva principal font
de finançament, va acabar per trencar les costures d’aquesta dinàmica. I avui no hi ha diners per a tot.
D’altra banda, existeix igualment la convicció generalitzada que els ajuntaments, que són l’administració
més propera al ciutadà, haurien de poder exercir un paper d’atenció de les primeres necessitats
públiques, de manera àmplia i suficient, i que aquest paper de primera línia s’hauria de poder exercir de
manera eficaç, és a dir, amb una estreta coordinació amb les altres administracions, amb una ordenació i
gestió pròpies, amb unes funcions ben definides i amb els recursos necessaris. Les administracions
locals, històricament, no han disposat competencialment d'instruments específics amb capacitat d'incidir
de manera decisiva sobre el seu desenvolupament econòmic. Tot i així, en les darreres dues dècades
s’ha observat la mobilització local en favor d'un desenvolupament sostenible des del punt de vista
ambiental , cultural , social i econòmic, donat que aquest s’ha identificat com una exigència local i
ciutadana d’actuació pública municipal. La crisi de les hisendes locals exigirà ara que el desenvolupament
econòmic es vertebri des de la màxima eficiència a partir de la definició acurada i realista de models
territorials que l’han d’orientar i des de la millora en l'organització dels propis territoris per assolir aquests
models eficients de desenvolupament
La present Jornada sobre Municipis està promoguda per la Fundació Ernest Lluch i per Nou Cicle amb
la voluntat d’oferir un marc anual de reflexió sobre els problemes que afecten a l’àmbit local, és a dir, a les
administracions pròpies dels pobles i ciutats concrets. El títol de la jornada “Finançament municipal i
desenvolupament local” obeeix a la voluntat d’impulsar una anàlisi del marc polític i administratiu en què
es mouen els ajuntaments en aquest context de crisi, de les seves capacitats i de les seves limitacions, i
de les maneres d’evitar una divergència creixent entre abast competencial i disponibilitat de recursos.
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Èxit de la V Jornada sobre Municipis 2010
Més de 350 persones varen assistir al hall del CCCB per participar de la present edició de la Jornada
Sobre Municipis, que tingué lloc el dilluns 10 de maig i que fou tot un èxit, tant per l'assistència com per la
qualitat de les ponències i les intervencions de les taules rodones.
La jornada d’enguany es va centrar en el debat sobre la situació actual i la relació que hi ha entre el
finançament municipal i el desenvolupament local, per tal de mostrar aquelles iniciatives municipals
que s’han dut a terme a fi de respondre a la situació de crisi econòmica dels governs locals. Al mateix
temps, la jornada va plantejar el repte de com seguir impulsant el desenvolupament i la promoció
econòmica en aquest moment de restricció, a partir de les competències amb què compten els
ajuntaments i en coordinació amb la resta d’actors cívics i institucionals. La Jornada comptà amb la
ponència inaugural: Finançament i nova arquitectura local , a càrrec del president de la Diputació de
Barcelona, Sr. Antoni Fogué i Moya (pot escoltar-la aquí); i amb dues conferències marc sobre La crisi
de les finances municipals: crisi de què? i Desenvolupament local i competitivat: bases
econòmiques per a nous models territorials, que anaren a càrrec de Joaquim Solé i Vilanova,
Catedràtic d’Hisenda Pública de la Universitat de Barcelona; i de Joan Trullén i Thomás, director del
Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans, respectivament (poden consultar els continguts de les
mateixes en els documents adjunts). Ambdues ponències van precedir les taules rodones formades per
alcaldes i alcaldesses d’arreu de Catalunya. Enguany, a la primera taula dedicada al Finançament
Municipal hi varen participar els alcaldes de Tortosa, Sr. Ferran Bel; del Prat de Llobregat, Sr. Lluís
Tejedor, i l’alcaldessa de L’Hospitalet de Llobregat, Sra. Núria Marín. A la segona taula, dedicada al
desenvolupament local, hi varen participar els alcaldes de Manlleu, Sr. Pere Prat, l’alcalde de Vilanova i la
Geltrú, Sr. Joan Ignasi Elena; i l’alcalde de Terrassa, Sr. Pere Navarro.
La Jornada sobre Municipis està promoguda per la Fundació Ernest Lluch i per Nou Cicle amb la voluntat
d’oferir un marc anual de reflexió sobre els problemes que afecten a l’àmbit local, incidint en les relacions
que s’estableixen entre l’adm inistració de proximitat i els seus ciutadans.
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VI Edició Vies de Diàleg
Descripció. Des del 2005 i per sisè 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 GESTIÓ DE L’ENERGIA. EL FUTUR ENERGÈTIC AL NOSTRE PAÍS
VIES DE DIÀLEG 2010

Dia: dijous 3 de juny de 2010
Hora: 19:00 hores
Lloc:Biblioteca Ernest Lluch - Auditori. Carrer de Saragossa, 27. 17003 Girona
Organitza:Fundació Ernest Lluch i Biblioteca Ernest Lluch de l'Ajuntament
de Girona.
Amb el suport de: Generalitat de Catalunya

ARGUMENTARI
Per sisè 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. Enguany volem promoure un debat entre les diferents posicions existents a casa nostra a
l’entorn de la gestió de l’energia i les polítiques energètiques, cercant un diàleg que permeti l’assumpció
dels reptes de present i de futur en aquesta matèria cabdal per a la nostra societat. D’una banda hi tenen
cabuda les qüestions relacionades amb la gestió actual de l’energia, les energies renovables i el seu
impacte en el territori, el cost del canvi energètic i la gestió global i la gestió personal de l’energia, així com
el futur de les energies actuals i el paper de les diverses institucions polítiques. Per a l’ocasió comptarem
amb la participació de Mariano Marzo, catedràtic de Recursos Energètics a la Facultat de Geologia de la
Universitat de Barcelona i d’Albert Morcego, cap de Prospectiva Energètica i Sostenibilitat a l’ICAEN, que
faran les ponències inicials que donaran peu a la taula rodona de debat.
PROGRAMA
19.00 h Ponència a càrrec de Mariano Marzo, catedràtic de Recursos Energètics a la Facultat de
Geologia de la Universitat de Barcelona.
19.30 h Ponència a càrrec d’Albert Morcego, cap de Prospectiva Energètica i Sostenibilitat a l’ICAEN
20.00 h Taula rodona amb la presència de:
Antoni Màrquez, investigador del Grup de recerca en Enginyeria de Fluids, Energia i Medi Ambient de la
Universitat de Girona
Mariano Marzo, catedràtic de Recursos Energètics a la Facultat de Geologia de la Universitat de
Barcelona
Albert Morcego, cap de Prospectiva Energètica i Sostenibilitat a l’ICAEN
Joan Vila, enginyer industrial papererdera
Modera: Miquel Riera, director de l’edició d’El Punt de les comarques gironines
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El debat sobre el futur energètic centra el Vies de Diàleg 2010
Per sisè any consecutiu la Fundació Ernest Lluch i l'Ajuntament de Girona a través de la Biblioteca Ernest
Lluch d'aquesta ciutat, van organitzar el "Vies de Diàleg", la jornada de debat i reflexió sobre qüestions
contemporànies i d'actualitat Enguany, la jornada es va centrar en La gestió de l'energia. el futur
energètic al nostre país, i es van debatre les diferents posicions existents a casa nostra a l’entorn de la
gestió de l’energia i les polítiques energètiques, per tal de conèixer i encarar els reptes de present i de
futur en aquesta matèria. Per a l’ocasió es va comptar amb la participació de Mariano Marzo, catedràtic
de Recursos Energètics a la Facultat de Geologia de la Universitat de Barcelona, qui va oferir una
ponència inicial (veure doc adjunt), que va ajudar a centrar bona part de les qüestions a debat. Acte
seguit va intervenir, Albert Morcego, cap de Prospectiva Energètica i Sostenibilitat a l’ICAEN (veure doc
adjunt). Les ponències inicials van donar peu a la taula rodona de debat posterior, moderada per Miquel
Riera, director de l'edició d'El Punt a les comarques gironines, i que comptà amb la presència de Joan
Vila, enginyer industrial paperer i d'Antoni Màrquez, investigador del Grup de recerca en Enginyeria de
Fluids, Energia i Medi Ambient de la Universitat de Girona. En aquesta taula de debat es van tractar les
qüestions relacionades amb la gestió actual de l’energia, les energies renovables i el seu impacte en el
territori, el cost del canvi energètic i la gestió global i la gestió personal de l’energia, així com el futur de
les energies actuals i el paper de les diverses institucions polítiques.

52

Activitats en l’àmbit cívico-polític
VII Jornada Ernest Lluch de Torroella de Montgrí
Descripció. Des de l’any 2004 la Fundació Ernest Lluch, Can Quintana – Museu 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.

La Societat Virtual
VII JORNADA ERNEST LLUCH DE TORROELLA DE MONTGRÍ
Dia: Dissabte 16 Octubre Hora: 10:30 Lloc: Auditori Museu Mediterrània. Torroella de Montgrí
Organitza: Fundació Ernest Lluch i Museu de la Mediterrània Amb el suport de: Fundació Caixa Girona
Col·laboren: Ajuntament de Torroella de Montgrí, Innàtica i Generalitat de Catalunya
Comentari: Jornada que també es podrà seguir online en les respectives webs

ARGUMENTARI
La societat de la informació ve produint una sèrie de
transformacions en la nostra societat. Gairebé sense adonar-nosen estem submergint-nos en una nova civilització, una nova forma
de vida que marcarà el nostre esdevenir. Les comunitats virtuals
són un dels primers passos que estem observant. Un nou escenari
en el qual es desenvolupa la socialització del segle XXI. En un
fugaç període de temps, aquests suports han passat de ser un
reducte d’extravagants fanàtics d'Internet per convertir-se en
l'àgora de les noves generacions. Els temps canvien, les
tecnologies canvien i les formes de comunicar-se i relacionar-se
no poden escapar a aquest canvi.
Partint d’aquestes consideracions i de la realitat canviant d’avui, es
tracta de reflexionar i debatre sobre el paper, incidència i abast de
les noves tecnologies i l’impacte de nous models de comunicació,
de sociabilització, de negocis i d’oci, en la societat actual.
La societat virtual, és el tema que centrarà l’interès de la VII Jornada Ernest Lluch de Torroella de
Montgrí, que organitzem el Museu de la Mediterrània i la Fundació Ernest Lluch amb el suport de
Fundació Caixa Girona.
Per a l’ocasió, comptarem amb l’expertesa i coneixement de tres conferenciants, que des de punts de
vista diferents però complementaris exposaran les seves reflexions a l’entorn d’aquestes qüestions.
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PROGRAMA
10:30 h. Obertura de portes
11:00 h. Benvinguda
11:15 h. La societat virtual i la comunicació. Oportunitats i reptes
Sra. Dolors Reig. Docent i consultora en diverses universitats, centres i empreses.Experta en comunitats,
social media, tendències web, i innovació educativa.
Modera: Jordi Regincós, professor de noves tecnologies de la UdG
12:00 h. Pausa i esmorzar
12:30 h. Innovació i gestió de la informació: Noves idees, noves empreses
Sr. Genís Roca. Director de RocaSalvatella, empresa de consultoria estratègica sobre els usos que les
empreses i les institucions poden fer de les xarxes.
Modera: Antoni Roviras. Director de Can Quintana- Museu de la Mediterrània
13:15 h. Pausa i dinar
16:00 h. Presentació del VI volum de les Jornades Ernest Lluch: Creences, religions i esfera pública:
una reflexió per al segle XXI
16:15 h. La xarxa no enxarxa tothom igual: històries de l'escletxa digital
Sra. Mercè Molist. Periodista especialitzada en Internet, comunitats virtuals i seguretat informàtica.
Autora de Ciber@vis. Manual d'Internet per a joves de més de 50 anys.
Modera: Rafael Martín, responsable de l'empresa de Serveis d'Informatìca INATICA de Torroella de
Montgrí.
17:00 h. Pausa
17:15 h. El món virtual: Llibertat, seguretat i reptes. Taula rodona amb la participació dels tres ponents.
Modera: Eduard Batlle. Periodista diari El Punt digital.
18:30 h. Cloenda
19:00 h. Fi de la jornada
CRÒNICA

La jornada sobre la Societat Virtual suscita un ric debat a l'entorn de les
oportunitats i reptes del món 2.0
Dissabte passat, 16 d'octubre, es va celebrar a Torroella de Montgrí
la setena Jornada Ernest Lluch orientada a debatre temes
contemporanis mereixedors d'una contrastada reflexió i anàlisi, des
de punt de vista diferents però complementaris a partir de les
intervencions d'experts. Per a debatre sobre La societat virtual es
va comptar amb les intervencions de Dolors Reig, Genís Roca i
Mercè Molist, ponents que després de realitzar sengles
exposicions van compartir la taula rodona de la tarda des d'on es
van atendre les nombroses preguntes del públic assistent, i a les qüestions que en paral·lel es plantejaven
en el xat del canal de vídeo des d'on s'emetia "online" la jornada. La jornada va cloure amb les
intervencions d'Enric Lluch, vicepresident de la Fundació Ernest Lluch, i de Josep Maria Rufí, alcalde de
Torroella de Montgrí.
Per aprofundir en el contingut de la jornada us convidem a llegir les diferents notícies que s'han publicat al
respecte:
o "Internet és meritocràtic. Reflexions de la societat virtual a Torroella de montgrí". eDiari.cat
o La imposició de la societat virtual crea preocupació Avui/El Punt
o Entrevista a Dolors Reig: "Internet ni aísla ni es para solitarios, eso es solo un mito". El Periódico
o La societat virtual vista des de Torroella. Blog d'Eduard Batlle
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Edició Llibre III Jornada Ernest Lluch de Sanitat
Descripció. Per iniciativa conjunta de la Conselleria de Salut de la Generalitat de
Catalunya i la Fundació Ernest Lluch, cada any s’organitza la 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. Enguany s’ha dut a terme la
transcripció i Edició de la Tercera Jornda.

Salut en totes les polítiques: l'oportunitat de la
salut comunitària
Autor: DDAA
Editor: Editat pel Departament de Salut de la Generalitat
de Catalunya i Fundació Ernest Lluch
Any de publicació: 2010
Comentari: Ponències de la III Jornada Ernest Lluch de
Sanitat que es va celebrar el dijous 29 d'octubre de
2009.
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Arxiu Ernest Lluch i Martín
Descripció. Un dels eixos centrals de l’activitat transversal de la Fundació. Després de
de la creació de l’Arxiu Ernest Lluch l’any passat, la tasca d’enguany ha estat la
posada en marxa per tal que esdevingui una eina de consulta, al mateix temps que
una activitat dinàmica a partir de la recopil.lació de nous materials.
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 L’arxiu està allotjat a les dependències de l’Arxiu Municiàl
de Vilassar de Mar, a l’edifici de la Biblioteca Ernest Lluch on hi té seu la Fundació.
Pel que fa a la consulta del fons documental i audiovisual, s’ha establert la web de la
Fundació Ernest Lluch com a principal plataforma d’accés. En aquest 2010 s’ha posat
a l’abast dels usuaris i investigadors l'inventari del fons documental i audiovisual, en
format PDF; així com el formulari de consulta, mitjançant el qual es tramita la
sol·licitud de consulta. Tanmateix, resulta imprescindible tramitar les sol·licituds amb 15
dies d'antel·lació per tal de concertar el dia i l'hora de visita.
D'altra banda, i dins d'aquest mateix apartat web, es pot accedir a la galeria de
fotografies, una mostra del fons fotogràfic d’Arxiu.
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Xerrada a l’IES Eenest 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 16 de març de 2010
Hora: 15:30 hores
Lloc: IES Ernest Lluch. C/Vilamarí amb c/Diputació. Barcelona.
Organitza: IES Ernest Lluch
Col·labora: Fundació Ernest Lluch
Amb el suport de: Generalitat de Catalunya, Diputació de
Barcelona i Ajuntament de Barcelona.

CRÒNICA

La Fundació Ernest Lluch col·labora cada any amb l'IES Ernest Lluch de Brcelona, per
tal d'aprofundir amb el treball que realitzen els alumnes de l'Institut sobre la vida i obra
d'Ernest Lluch.
El passat dimarts 16 de març a les 15:30 hores, el vicepresident de la Fundació, Sr.
Enric Lluch i l'adjunt a Direcció, Sr. Ferriol Sòria, realitzaren 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 serveix per aprofundir en la
coneixença del personatge i els valors cívics que el caracteritzaren
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Xè volum Ernest Lluch Opina
Descripció. Publicació del desè volum d’Ernest Lluch Opina, recull d’articles publicats
per Ernest Lluch a La Vanguardia. D’aquesta manera i per desè any consecutiu la
Fundació Ernest Lluch i l’Ajuntament de Vilassar de Mar participen 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 l’ha escrit Muriel Casals, economista
i presidenta d’Òmnium Cultural. L’acte de presentació tindrà lloc el dijous 9 de
desembre de 2010.

Presentació del xè volum "Ernest Lluch Opina"
Recull d'articles publicats per Ernest Lluch a La Vanguardia

Dia: Dijous 9 Desembre
Hora: 19:30
Localització: Sala d'actes de la Biblioteca Ernest Lluch de Vilassar de Mar.
C/ Santa Eulàlia 66-80.
Organitza: Fundació Ernest Lluch i Ajuntament de Vilassar de Mar
Amb el suport de: Generalitat de Catalunya, Diputació de Barcelona i
Ajuntament de Barcelona.

CRÒNICA

Muriel Casals presenta l'opuscle "Ernest Lluch Opina" a Vilassar de Mar
Aquest nou recull –que duen a terme incansablement any rere
any l'Ajuntament de Vilassar de Mar i la Fundació Ernest
Lluch– comprèn una quinzena d'escrits fets pel polític entre els
anys 1994 i 1999. En els articles, l'autor parla i reflexiona sobre
diverses matèries, com ara l'economia, les relacions entre
Catalunya i l'Estat i, fins i tot, la banda terrorista que finalment
va posar fi a la vida de Lluch el 21 de novembre del 2000.
Enguany, l'encarregada de fer el pròleg que precedeix el llibre
–que es va presentar ahir al vespre a la biblioteca de Vilassar
de Mar que porta el mateix nom que el polític assassinat– ha
estat l'actual presidenta d'Òmnium Cultural, Muriel Casals.
Precisament, la mateixa Casals va ser present en l'acte, i va recordar la plena vigència que avui tenen les
reflexions i opinions d'Ernest Lluch en la societat del segle XXI. “Val la pena rellegir aquests articles,
perquè són d'una gran qualitat i vigència”, va dir la presidenta d'Òmnium, que no va dubtar a ressaltar la
capacitat de “discutir i debatre” que tenia Lluch.
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Projecte Web
Descripció. La web de la Fundació esdevé el principal vincle entre l’entitat, els seus
membres i la societat en general. Amb la posada en marxa de la nova web creada per
DBloop, des de la Fundació s’ha renovat bona part del contingut estable i s’han creat
nous apartats com “Espais Lluch” i “Arxiu Ernest Lluch”. Des d’aquesta nova web es
facilita l’accés a diferents apartats i seccions de la mateixa a partir d’un sistema
d’enllaços i de continguts relacionats que possibilita una major interactivitat i
optimització del temps per part de l’usuari. I actualment, s’està treballant amb la
voluntat de donar un nou impuls cap al món 2.0 i s’és present al Twitter i al Facebook.
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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 2010 s’ha
exhibit a la seu de la Fundació a Vilassar de mar i a la sala d’actes de la seu de la
Delegació del Govern de la Generalitat, a Girona.

Inauguració de l’exposició sobre Lluch a Girona
EXPOSICIÓ. ERNEST LLUCH, L´ESFORÇ PER CONSTRUIR UN PAÍS
Dia: dilluns 28 de juny de 2010 Hora: 19:00 hores
Lloc:Sala d'actes de la Llibreria i Oficina de Turisme de l'edifici de
la Generalitat a Girona (Joan Maragall, 2).
Organitza: Generalitat de Catalunya
Col·laboren: Fundació Ernest Lluch i Delegació Territorial del
Govern a Girona
COMENTARI
L'exposició Ernest Lluch, l'esforç per construir un país, s'exhibeix a Girona, del 28 de juny i fins el 5 de
setembre de 2010. 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; del
Delegat del Govern de la Generalitat a Girona, Sr. Jordi Martinoy; de l'alcaldessa de Girona, Sra. Anna
Pagans i de la Consellera de Sanitat, Hble.Sra. Marina Geli.
CRÒNICA

Girona acull l'exposició sobre Ernest Lluch
Prop d'un centenar de persones van assistir a l'acte
inaugural de l'exposició Ernest Lluch, l'esforç per
construir un país, que va tenir lloc dilluns 28 de juny
al vespre, a la llibreria i seu de la Delegació del
Govern de la Generalitat a Girona.
Gairebé a la mateixa hora que es donava a conèixer
la sentència de l'Estatut de Catalunya per part del
tribunal constitucional, s'iniciava aquest acte emotiu,
marcat pel record i l'empremta deixada per Ernest
Lluch a terres gironines. Varen intervenir, per aquest
ordre: Delegat del Govern de la Generalitat a Girona, Sr. Jordi Martinoy; el vicepresident de la Fundació
Ernest Lluch i comissari de l'exposició, Sr. Enric Lluch; el vicepresident de la Fundació Ernest Lluch i
senador, Sr. Lluís Maria de Puig; l'alcaldessa de Girona, Sra. Anna Pagans; i la Consellera de Salut,
Hble.Sra. Marina Geli. Aquesta exposició itinerant inaugurada a Madrid l'any 2007s'exhibirà a Girona, del
28 de juny i fins el 5 de setembre de 2010.
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Beca Ernest Lluch de Recuperació del Patrimoni Musical
Descripció. Convocatòria biennal adreçada a tots els musicòlegs i estudiosos de
compositors catalans o de l’àmbit geogràfic de la Corona d’Aragó, dels segles XVIIXIX, període i temàtica de l’interès d’Ernest Lluch. Amb aquest objectiu enguany s’ha
convocat la tercera edició d’aquesta beca, dotada amb 4.000€ i que s’adreça a
musicòlegs, comentaristes musicals, titulats de les Escoles Superiors de Música i a
tots els estudiosos de la música en general.

III Beca Ernest Lluch de Recuperació del Patrimoni Musical
CONVOCATÒRIA 2010 (BIENNAL)
En aquesta convocatòria es valoraran especialment els projectes de
recerca a l’entorn de figures de compositors catalans que hagin
treballat també a Espanya o en altres països. Els projectes hauran de
ser inèdits i viables i hauran de versar sobre compositors que no hagin
estat biografiats, preferentment de l’àmbit lingüístic català però sense
excloure’n d’altres que puguin justificar la seva relació amb l’àmbit
geogràfic i cultural de la Corona d’Aragó i fins i tot de l’austracisme.
BASES
Documentació que cal presentar amb la sol•licitud:
• Currículum Vitae de l’aspirant on, entre d’altres, s’indiquin el
recorregut professional, les publicacions i l’expedient acadèmic en cas
que el sol•licitant ho consideri oportú.
• Memòria del projecte a desenvolupar: compositor, fons, finalitat,
terminis de desenvolupament del treball que no podrà superar l’any i
tots aquells requisits i peculiaritats que es considerin importants.
Terminis i condicions:
• El termini de presentació de les sol•licituds queda obert des del moment de la convocatòria, el 4
d’octubre de 2010 i fins el 19 de novembre de 2010.
• La proposta cal remetre-la per correu electrònic a: secretaria@fundacioernestlluch.org. Si s’inclou
material annexe, la documentació requerida es pot enviar per correu postal a la seu de la Fundació: carrer
Santa Eulàlia 66-80, 08340 Vilassar de Mar, fent constar en el sobre Convocatòria Beca Ernest Lluch de
Recuperació del Patrimoni Musical.
• Els sol•licitants es comprometen a acceptar la resolució de la comissió d’avaluació, que en cap cas no
serà revocada.
• Amb l’adjudicació de la beca es subscriurà un conveni on s’especificaran les obligacions i les condicions
que hauran de complir les diferents parts.
• La Beca pot declarar-se deserta en cas que així ho consideri oportú l’organització.
• El termini per a la realització de la recerca serà d’un any. Per controlar el compliment dels terminis, es
nomenarà un tutor supervisor.
• La dotació prevista atès que no s’estableixen incompatibilitats amb altres activitats remunerades serà de
4.000 euros. S’efectuarà un primer pagament del 50% el moment de la signatura del conveni (1 de gener
del 2011) El 50% restant es farà efectiu coincidint amb el lliurament de la recerca (31 de desembre 2011).
El premi està subjecte a la retenció que correspongui segons la legislació vigent de Propietat intel•lectual.
• En relació a la preparació de partitures i d’acord amb l’escrit de l’apartat de descripció “El treball haurà
d’incloure la preparació d’un nombre raonable de partitures per a la seva potencial interpretació”, la
Fundació Ernest Lluch vetllarà perquè aquestes partitures siguin interpretades públicament.
• En relació a la publicació de la recerca resultant, la Fundació Ernest Lluch no es compromet a la seva
edició. Tanmateix, la Fundació Ernest Lluch informa als candidats que manté un vincle de col•laboració
amb el Centre Robert Gerhard per a la promoció i difusió del patrimoni musical català, per tal de procedir,
si s’escau i amb previ acord de les parts implicades, a la publicació de la recerca.
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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.

Festival de Músiques de Torroella de Montgrí
Concert d’homenatge a Ernest Lluch
Dia: Divendres 6 Agost 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
PROGRAMA: ‘EL SOMNI DEL CREPUSCLE'
Conjunt: Tasto Solo
David Catalunya, clavisimbalum, orgue
Reinhild Waldek, arpa gòtica
Angélique Mauillon, arpa gòtica, orgue
Dani Pelagatti, xeremia Ann Allen, bombarda
Felix Stricker, trompeta
Guillermo Pérez, organetto i direcció musical
David Solà, actor
Laura Pujolàs, actriu
August Viladomat, il•luminació
Joana Giol, vestuari
Rosa Lluch, assessorament històric
Joan Solana, direcció escènica
REPERTORI
Anònims: Conductus Gloriose matris Dei /
Conductus Ad honorem summi patris /
Conductus Sanctus. Ad honorem Virginis /
Istanpitta Isabellina / Balada Adieu vous di /
Kírie Iesu parce ei / Agnus-dei / Ave Regina
celorum / Juste Judex / O virgo splendens / J. de
Senleches: La harpe de mélodie / J. R. Trebor:
En seumeillant.

ARGUMENTARI
Amb aquequest concert us convidem a viatjar a
un passat en què, sota els regnats de Joan I
(1350-1396) i de Martí I l’Humà (1356-1410) —
monarca de qui enguany es commemora el
600è aniversari de la seva mort—, la música de
les influents capelles de la Corona d’Aragó va
jugar un paper important. Ens traslladarem al dia
de Sant Joan del 1412, data en què Margarida
de Prades, vídua de Martí I, va conèixer el
resultat del compromís de Casp. Aquest fet
provocà una malenconia immensa en la reina, ja
que significava la derrota de Frederic de Luna,
el nét de tan sols deu anys i successor preferit
del rei Martí, i la fugida de Bernat, mestre
predilecte de Frederic i la persona més valorada
per la sobirana. Els instruments musicals
reposen, muts, abans del concert preparat en
honor dels representants de les corts que han
participat en les negociacions i les votacions. En
mirar-los, Margarida recorda un altre escenari
en què també apareixen instruments musicals:
els que es van fer servir per celebrar la
legitimació de Frederic. Aquest record convoca
un temps de somnis de saviesa probable, de
bon govern possible i d’amistats reals.
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‘El somni del crepuscle'
El passat divendres 6 d'agost a
l'església de Sant Genís de Torroella
de Montgrí va tenir lloc el tradicional
concert d'homenatge a Ernest Lluch,
dins del Festival Internacional de
Músiques de Torroella de Montgrí.
El concert d'enguany titulat ‘El somni
del crepuscle’ va anar a càrrec del
conjunt Tasto Solo, sota la direcció de
Guillermo Pérez. i amb la presència
dels actors: David Marcé, Laura
Pujolàs i Arnau Nadal. Aquest espectacle de música i paraula, va convidar als assistents a viatjar a un
passat en què, sota els regnats de Joan I (1350-1396) i de Martí I l’Humà (1356-1410) —monarca de qui
enguany es commemora el 600è aniversari de la seva mort—, la música de les influents capelles de la
Corona d’Aragó va jugar un paper important. L'obra s'ubica al dia de Sant Joan del 1412, data en què
Margarida de Prades, vídua de Martí I, va conèixer el resultat del compromís de Casp. Aquest fet provocà
una malenconia immensa en la reina, ja que significava la derrota de Frederic de Luna, el nét de tan sols
deu anys i successor preferit del rei Martí, i la fugida de Bernat, mestre predilecte de Frederic i la persona
més valorada per la sobirana. Els instruments musicals reposen, muts, abans del concert preparat en
honor dels representants de les corts que han participat en les negociacions i les votacions. En mirar-los,
Margarida recorda un altre escenari en què també apareixen instruments musicals: els que es van fer
servir per celebrar la legitimació de Frederic. Aquest record convoca un temps de somnis de saviesa
probable, de bon govern possible i d’amistats reals.

Activitats en l’àmbit cultural i esportiu
Recuperació Arxiu Musical de Sant Esteve d’Olot
Descripció. Sisena edició del concert biennal amb el qual es dóna a conèixer el fons
musical de l’església parroquial de Sant Esteve d’Olot. Aquest fons actualment està
dipositat a l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa, i conté un important fons de manuscrits
musicals, sobretot dels segles XVIII i XIX , llegat de l’antiga i nombrosa comunitat de
preveres que va haver-hi durant alguns segles.Amb prop d’un miler de partitures,
constitueix un dels arxius més representatius pel coneixement i l’estudi de la música
religiosa que s’interpretava a les principals esglésies d’arreu de Catalunya en aquest
període. Per tal de donar a conèixer l’important fons musical de l’arxiu de Sant Esteve,
es va crear l’any 2000 la Capella de Música de Sant Esteve, entitat dedicada a
difondre la música de l’arxiu. Actualment, la capella està integrada per: Joan Asin,
Elisenda Carrasco, Pau Castanyer, Carmina Font, Josep Garcia, Albert
Carbonell, Carme Monells, Xavier Pallàs, Adriana Planagumà i Agustí Pedrico.
Fins al moment s’han recuperat prop d’una trentena d’obres en cinc concerts realitzats.
En aquesta sisena edició, s’ha volgut recuperar sobretot repertori d’àries i dues obres
per a cor, concretament un Miserere de Josep Castelló, organista a l’església de Sant
Esteve d’Olot i un Magníficat de Pusalgues. Com en edicions anteriors, la Capella ha
intentat vincular els seus projectes amb la ciutat. Aquest any el projecte compta amb la
participació de tres cors d’Olot i altres cantaires que s’han volgut afegir al projecte. A
més, podrem escoltar l’orquestra de la Capella i els solistes Rosa Mateu, Jordi
Domènech, Lluís Vilamajor i Pau Bordas.

La música dels Mestres de Capella de Sant Esteve d’Olot
Concert obres inèdites arxiu musical església de St. Esteve d'Olot
Dia: dissabte 24 d'abril de 2010
Hora: a les 9 del vespre
Lloc: Església Parroquial de Sant Esteve d'Olot
Organitza: Ajuntament d'Olot
Col·labora: Fundació Ernest Lluch
PROGRAMA
ORQUESTRA DE LA CAPELLA DE MÚSICA DE SANT ESTEVE D’OLOT
CANTABILE COR DE CAMBRA, director; Joan Asin
CORAL CROSCAT director; Pau Castanyer
COR FRUCTUS TEMPORIS
Rosa Mateu, soprano
Jordi Domènech, contratenor
Lluís Vilamajor, tenor
Pau Bordas, baix
Elisenda Carrasco i Ribot, direcció
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Premi Ernest Lluch a l’esportivitat
Descripció. La Fundació Ernest Lluch, a proposta de la seva Comissió Esportiva
atorga el VIII 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.

Acte de lliurament del Premi a l’Esportivitat 2010
VIII PREMI ERNEST LLUCH A L'ESPORTIVITAT 2010
Dia: Dijous 8 d’abril 2010 Hora: 13:00 h. Lloc: Museu Melcior Colet. C/ Buenos Aires 56-58. BCN.
Organitza: Fundació Ernest Lluch Amb el suport de: Generalitat de Catalunya, Diputació de Barcelona i
Ajuntament de Barcelona.
ATORGAMENT/ARGUMENTARI
Enguany, la Fundació Ernest Lluch atorga el VIII Premi Ernest Lluch a l’Esportivitat al
motorista italià, Luca Manca, com a reconeixement a la exemplar mostra de
solidaritat, que protagonitzà en la passada edició del Rally Dakar. En aquest rally que
se celebrà en territori argentí i xilè, Luca Manca, va ajudar de manera altruista i en un
context de màxima exigència i competitivitat al pilot català (guanyador del Dakar en
les edicions de 2006 y 2009 i Campió del Món de Raids en 2005, 2006 i 2007) i ferm
candidat a guanyar la prova de nou, Marc Coma. Manca, de 29 anys i debutant al
Dakar, va aturar-se en el decurs de la cinquena etapa en veure que Coma havia
punxat, i va oferir-li la seva roda. D’una banda, aquest fet permetia a Coma continuar amb opcions de
guanyar el Rally, i de l’altre feia que Manca s’exposés a perdre posicions en la classificació general. A
conseqüència d’això, l’italià es va veure obligat a sortir des de les darreres posicions en l’etapa de
l’endemà (els corredors arranquen en el mateix ordre en que arriben el dia abans), entre Antofagasta i
Iquique, el sis de gener de 2010. En el Km 10, Manca va patir un greu accident al caure de la seva KTM,
fet que li provocà un edema cerebral que el deixà en coma durant 26 dies, obligant-lo a ser hospitalitzat
d’immediat i a romandre a Xile fins el 3 de febrer de 2010, abans de poder retornar a Itàlia, ja en un estat
de millora i en vies de recuperació. Amb la concessió d’aquest premi, la Fundació Ernest Lluch valora
l’altruisme i la solidaritat mostrada en un marc competitiu i de duresa extrema, malgrat que en aquest
context ajudar a l’altre pugui comportar greuges i fins i tot riscos. És per aquest motiu que aquesta mena
de gestos en aquests contextos prenen una rellevància especial, per valents, sorprenents i admirables.
CRÒNICA
Avui dijous 8 d’abril de 2010, ha tingut lloc el lliurament del premi a la Sala Pierre de Coubertin del Museu
Melcior Colet, en un acte presidit pel director de Política Esportiva de la Secretaria General de l’Esport Sr.
Manuel Ibern, i el president de la Comissió Esportiva de la Fundació Ernest Lluch, Sr. Romà Cuyàs. Els
parlaments han anat a càrrec del Sr. Marc Coma, guanyador del Dakar (2006 i 2009) i Campió del Món
de Rallys (2005, 2006 i 2007) i del Sr. Luca Manca, motorista italià i participant en la darrera edició del
Rally Dakar, qui ha rebut el premi.
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Beca Esport i Recerca
Descripció. Enguany la Fundació Ernest Lluch i la Fundació Barcelona Olímpica
convoquen la 4a edició de la Beca Esport i Recerca 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 fa per convocatòria oberta, a la qual es pot
concórrer mitjançant la presentació lliure de tots aquells projectes d’investigació o
propostes d’actuació que s’ajustin a l’objecte de la beca. Altrament, ambdues
fundacions organitzen l'Acte Anual d’atorgament de la Beca Recerca i Esport, en el
marc del qual té lloc la presentació de la recerca premiada l’any anterior.

Concessió de la beca 2010 i presentació de la recerca 2009
ACTE ANUAL BECA ESPORT I RECERCA
Dia: dimarts 23 de març de 2010
Hora: 19:00 hores
Lloc: Auditori del Museu Olímpic i de l'Esport. Avinguda de l'Estadi, 60- al costat de
l'Estadi Olímpic. Barcelona
Organitzen: Fundació Barcelona Olímpica i Fundació Ernest Lluch
Amb el suport de: Generalitat de Catalunya, Diputació de Barcelona i Ajuntament
de Barcelona.
En aquest 2010 la Fundació Ernest Lluch i la Fundació Barcelona Olímpica han
convocat i atorgat la IV Beca Esport i Recerca
Recerca premiada:
Estudi cultural sobre les xarxes socials de l'skateboarding a la ciutat de Barcelona, a càrrec de Xavier
Camino.
CRÒNICA
El dimarts 23 de març a la tarda va tenir lloc l'acte de presentació de la recerca:El fràgil equilibri entre
l'exigència acadèmica i la dedicació a l'entrenament de l'esport de competició en joves de 12 a 18
anys. Aquesta recerca, mereixedora de la beca Recerca i Esport 2009, que atorguen la Fundació
Barcelona Olímpica i Fundació Ernest Lluch, fou presentada pel seu autor, el Dr. Josep Solà i
Santesmases, professor de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport de la Universitat
Ramon Llull. L'acte que fou presidit pel president de la comissió esportiva de la Fundació Ernest Lluch i
patró de la Fundació Barcelona Olímpica, Romà Cuyàs, es va centrar en l'explicació i debat a l'entorn del
tema central de la recerca presentada.
D'altra banda, la beca corresponent a la convocatòria 2010 s'ha concedit a la proposta presentada per
Xavi Camino sobre “LES XARXES SOCIALS DE L’SKATEBOARDING A LA CIUTAT DE BARCELONA”.
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Actes de Record en els 10 anys sense
Ernest Lluch, a Catalunya
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Setembre
L'Auditori recorda a Ernest Lluch en el concert inaugural de
l'OBC
Dies:
Divendres 24 Setembre 19:00h.
Diumenge 26 Setembre 11:00
Localització: L'Auditori. C/ Lepant, 150,
Barcelona.
Organitza: L'Auditori

CRÒNICA
Des de la Fundació Ernest Lluch es vol agrair
molt sincerament i pública, a la direcció de
l’Auditori per aquest gest que inicia de manera
simbòlica els actes de record en els 10 anys
d’absència d’Ernest Lluch.
Durant tres dies, del 24 al 26 de setembre,
l'Auditori de Barcelona amb l'avinentesa que
l’OBC va interpretar la Simfonia núm. 7 de
Xostakóvitx, va recordar a Ernest Lluch,
coincidint amb la proximitat del desè aniversari
de la seva mort. Podeu llegir l'escrit en record
d'Ernest Lluch que es va incloure en el
programa de mà.
D'altra banda, també posem a la vostra disposició el tall d'àudio extret de la secció Clàssics de la
clàssica, que dinamitza Jordi Maluquer (patró de la Fundació Ernest Lluch) i que es va emetre el passat
dissabte 25 de setembre dins del programa "La primera pedra", de RAC1. En aquest tall podreu escoltar
part de la peça de Xostakóvitx, interpretada per l'Orquestra Simfònica de la Ràdio Eslovaca dirigida per
Ladislav Slovák.
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Novembre
Ernest Lluch: Medalla d'Or de l'Ordre al Mèrit del Pla Nacional
sobre Drogues
El Ministeri de Sanitat a proposta de la Delegada del Pla Nacional sobre Drogues li
concedeix aquest guardó a títol pòstum

Dia: Dimecres 3 Novembre
Hora: 11:00
Lloc: Ministeri de Sanitat. Madrid
Organitza: Ministeri de Sanitat

CRÔNICA

Entrega de la Medalla d'Or de l'Ordre al Mèrit del Pla Nacional sobre
Drogues
El passat dimecres 3 de novembre, el
vicepresident de la Fundació Ernest
Lluch, Enric Lluch, i Eulàlia Lluch, filla
d'Ernest lluch, van assistir a l'acte de
lliurament de la Medalla d'ora al mèrit
del Pla Nacional sobre Drogues,
concedit pel Ministeri de Sanitat a ernest
Lluch, a títol pòstum. El vicepresident
primer del Govern i ministre de l'Interior,
Alfredo Pérez Rubalcaba, i la ministra
de Sanitat, Política Social i Igualtat,
Leire Pajín, van participar en aquest
acte commemoratiu del 25 aniversari de
la creació del Pla Nacional sobre Drogues (PNSD).
En relació al paper de Lluch en l'impuls del PNSD, la ministra Pajín va subratllar que "el ministre Ernest
Lluch, va tenir la intel ligència, la generositat i la valentia necessàries per posar en marxa el Pla Nacional
sobre Drogues l'any 1985". En aquest sentit, també va a afegir que "El ministre Lluch, va posar en marxa
aquesta iniciativa en uns moments difícils, però amb pas decisiu., doncs en només sis mesos, va posar en
marxa un mecanisme de resposta que ha estat eficaç al llarg de 25 anys ".
Podeu ampliar la informació accedint a la notícia publicada a la web del Ministeri de Sanitat, Política
Social i Igualtat.
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Homenatge del Cercle d’Economia -Ernest Lluch 10 anys
després
Dia: Dimecres 17 Novembre
Hora: 19:00
Localització: Cercle d'Economia (Provença
298, 08008 Barcelona)
Organitza: Cercle d'Economia
Col·labora: Fundació Ernest Lluch

PROGRAMA
Ernest Lluch fou un polític molt influent en la transició i en els primers anys de vida en democràcia; un
reconegut acadèmic i un ciutadà comprès. I també una persona molt significada en el Cercle durant 40
anys. Fou el primer Secretari General l'any 1958, i era Vicepresident del Cercle d'Economia al morir.
Per tot plegat volem recordar l'amic Ernest Lluch en aquest Aniversari, tot aproximar-nos a la seva
petrsona i ales seves idees, en un moment en què, més que mai, es fan necessaris els seus
plantejaments i les seves actituds.
Participen:
Salvador Alemany. President del Cercle
d'economia
Enric Corominas. Expresident del Cercle
d'Economia
Antón Costas. Catedràtic de Política
Econòmica de la UB
Lluís Foix. Periodista
Javier Solana. President del Centro de
Economía dy Geopolítica Global d'ESADE
CRÒNICA
El passat 27 de novembre, en la seu del Cercle d’Economía tingué lloc un
acte d’homenatge a aErnest Lluch en motiu del desè aniversari de la seva
mort. Una taula rodona de luxe presidida pel màxim representant del Cercle
d’Economia, Salvador Alemany, qui moderà una sessió d’homenatge d’alt
valor amb intervencions de col·legues de professió en diferents àmbits, com
són els economistes Antón Costas i Enric Corominas, l’ex-ministre i actual
president del Centro de Economía de Geopolítica Global d'ESADE, i del
periodista de La Vanguardia, Lluís Foix, de quí reproduïm l’article que publicà el 18 de novembre, a partir
de la seva intervenció en l’acte que obrí, en certa meanera, els successius homenatges que s’han dedicat
i es dedicaran a Lluc, en aquesta Tardor de 2010.
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Ernest Lluch, un tarannà
Dijous, Novembre 18, 2010
Per Lluís Foix
Es diu que el temps tot ho difumina i esborra. També el pas de les persones que
queden presents en la memòria personal i col·lectiva de forma molt subtil i selectiva.
La figura de l’Ernest Lluch no ha fet si no créixer des de que un dimarts del mes
d’octubre de l’any 2000 queia assassinat per aquells que no toleraven les seves
idees de pau i concòrdia. Els hi feia nosa.
Ernest Lluch
L’Ernest era una persona normal però molt cultivada. Era un home divertit que
desplegava una curiositat universal i a la vegada concreta. Tenia amics a tot arreu i
coneixia les històries més insospitades de molta gent. La conversa amb l’Ernest
esdevenia sempre enriquidora i vivaç, desperta. Escoltava i xerrava pels descosits
perquè del seu pou de cultura i humanitat en sortien tota mena de temes i raonaments.
Aquest tarannà no era mai vulgar i sempre tenia un punt d’erudició. Encetava qüestions que et deixaven descol·locat. I
si volies desconcertar-lo tenies que anar per la subtilesa dels detalls. Recordo que un dia vaig citar en un article un
llibre d’un historiador hongarès, István Bibó, i m’envià un paper amb aquella lletra seva ordenada, pulcra, amical, en el
que em mostrava la seva sorpresa per haver detectat aquell autor que es pensava que a Espanya era un secret només
compartit per Miguel Herrero de Miñón i ell mateix.
En les seves investigacions sobre els catalans vençuts del segle XVIII va regirar molts arxius i documents de l’època.
Coneixia el que hi havia a Viena, anava pels pobles de Catalunya on hi quedaven petjades dels austriacistes, anava a
Oliana on va néixer Vilana Perles, visitava unes monges de clausura d’Esplugues de Llobregat que guardaven
correspondència de les guerres carlines i es passava hores subratllant textos i papers. Recordo que una setmana
abans de la seva mort es presentà a la tertúlia radiofònica que cada dilluns teníem per parlar del Barça i es va treure de
la butxaca un retall d’un diari madrileny en el que es perfilava ja la campanya mediàtica que la propera primavera
veuríem en tants llocs sobre el País Basc. Això, em digué, portarà molta cua, ja ho veuràs. Fou gairebé una profecia.
Tenia la teoria de que els bascs ens compliquen la vida. Des d’un costat i des de l’altre. Bascs son, insinuava, Savater,
Mayor Oreja, Pradera, Unzueta, Juaristi, Arzalluz… tots ens diuen el que tenim que fer i pensar i com que no
coincideixen entre ells sempre acabem tenint problemes. Una de les seves últimes crítiques de llibres fou sobre un
assaig de Juan Pablo Fusi sobre Espanya que es publicà després de la seva mort a una revista valenciana. Parlava
precisament de la influència dels escriptors, pensadors i tertulians bascs en el moment present. Me l’havia explicat fil
per randa aquella nit abans de parlar del Barça des de els més inesperats punts de vista.
Com és força conegut, l’Ernest no era “nuñista” però tampoc “gasparista”. S’havia presentat a la candidatura de Lluís
Bassat perquè entenia que l’equip més emblemàtic de Catalunya necessitava una regeneració que malauradament
encara no s’ha produït. Però no posava llenya al foc a la Junta esperant que les coses es reconduïssin. Penso que
hauria estat una mica trist per tot el que ha passat enguany, ell que anava al Camp Nou regularment, podria dir
religiosament, aprofitava per enraonar amb la penya d’amics, prenia un llibre si s’avorria, xiulava quan intel·lectualment
ho veia necessari, construïa un discurs sobre el club, els jugadors, els tècnics, la directiva… que repetia durant uns
quants dies. Després hem sabut que la seva afecció a la Real Sociedad de Sant Sebastià era tant real que n’era soci
accionista, molt minoritari, però accionista. Mai vaig saber si el seu barcelonisme radical digerí adequadament el
resultat de l’última vegada que el Barça jugà a Donosti i que guanyà per sis gols a zero. Ell hi era perquè freqüentava
molt sovint la capital de Guipúscoa. Allí hi havia fet moltes amistats en el món de la política i de la cultura. Passejant
per la Concha, em digué un dia, vaig veure a un cardenal jubilat, monsenyor Suquia, que també caminava per la
avinguda dels tamarinds. Vàrem parlar una estona i més tard, per la mateixa avinguda, avançava el bisbe Setien amb
qui vaig enraonar una altra estona. Es curiós, afegia, com entre ells dos gairebé no és parlaven perquè tenien punts de
vista no del tot coincidents, es saludaven cordialment però prou, i jo en canvi podia mantenir un conversa amb tots dos.
Aquesta era una de les notes que definien la personalitat de l’Ernest. Era un home de diàleg inclús en les situacions
més delicades i extremes. El dia abans de que l’assassinessin em comentava que el proper cap de setmana tornaria a
Sant Sebastià, a la Universitat del País Basc. No ho facis ara perquè tot està molt complicat, li deia. Però ell em
contestà que ho tenia que fer perquè si no a aquella gent “no els hi podria mirar més a la cara”. El que no sospitava ni
jo tampoc que no arribaria a anar-hi perquè el matarien al dia següent a Barcelona.
Ernest Lluch no era un heroi ni un savi petulant. Era una persona entranyable, contradictòria en molts aspectes, humà,
apassionat per unes quantes coses, entre elles la Catalunya que ell creia com a reial i possible, xafarder simpàtic,
amant dels llibres, de les biblioteques, de la universitat. El que ell no es pensava ni jo tampoc és que a mesura que
passa el temps hagi esdevingut una mena de referència tant pel seu tarannà com pel seu humanisme i la seva
bonhomia.
Resum de la intervenció al Cercle d’Economia en complir-se 10 anys de l’assassinat d’Ernest Lluch, el 21 de novembre
de 2000. La taula rodona fou presidida per Salvador Alemany i com a ponents hi intervingueren també, Enric
Coromines, Antón Costas i Javier Solana.
Barcelona, 17 de novembre de 2010
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Trobada - esmorzar amb Patrons, Fundadors, Amics i
Protectors de la Fundació Ernest Lluch – Vilassar de Mar

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

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

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

11.45 - Torn obert de preguntes i diàleg

Acte Institucional de record a Vilassar de
Mar

D’agraïment a tots els Fundadors, Patrons, Amics
i Protectors de la Fundació Ernest Lluch
Diumenge 21 de novembre de 2010
Seu Fundació Ernest Lluch
Vilassar de Mar
Amb el suport de:
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CRÒNICA

Fundadors, Patrons, Protectors i Amics de la Fundació Ernest Lluch
celebren un acte intern de record
Avui, diumenge 21 de novembre coincidint amb l'aniversari de la
mort d'Ernest Lluch, membres, amics i col·laboradors de la
Fundació Ernest Lluch han celebrat un acte intern de record, en el
qual s'han plantejat les línies de futur de la Fundació.
A totes les persones que avui heu recordat a Ernest Lluch... Moltes
gràcies!
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Desembre
Barcelona recorda Ernest Lluch
HOMENATGE DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA A ERNEST LLCUH

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

•
•

Sr. Jordi Hereu – Excm. alcalde de Barcelona

•
•

Sr. Borja de Riquer – Historiador

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

CRÔNICA

El Saló del Tinell s'omple per a recordar Ernest Lluch, en l'acte
d'homenatge de la ciutat de Barcelona
Ahir, més de dues-centes persones varen
assistir a l'acte en record d'Ernest Lluch
organitzat conjuntament per l'Ajuntament de
Barcelona i la Fundació Ernest Lluch.
L'imponent Saló del Tinell, va ser el recinte
escollit per a realitzar un acte que fou emotiu
i àgil. Per a l'ocasió es va comptar amb la
presència del periodista Xavier Sardà qui va
ser el conductor d'una vetllada que tenia a
l'historiador Sr.Borja de Riquer, al
representant de la família i vicepresident de
la Fundació Sr. Enric Lluch, i a l'Excm.
Alcalde de Barcelona, Sr. Jordi Hereu.
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Acte institucional de record “10 anys sense Ernest Lluch”
Saló Sant Jordi (Palau de la Generalitat de Catalunya)

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

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

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

El Saló Sant Jordi de la Generalitat acull l'acte institucional en record
d'Ernest Lluch
Dissabte passat, 11 de desembre, al Saló Sant
Jordi de la Generalitat va tenir lloc l'acte
institucional en record d'Ernest Lluch amb la
presència del Molt Honorable President de la
Generalitat de Catalunya, Sr. José Montilla, el
poeta i editor, Sr. Pere Gimferrer, i el
vicepresident de la Fundació, Sr.Enric Lluch.
L'acte començà a les 12 del migdia i va constar
de dues parts: una primera centrada en la
figura d'Ernest Lluch i amb referències al diàleg
com a concepte i principal paper de futur que
ha de jugar la Fundació que porta el seu nom; i
una segona, amb la música com a
protagonista, a càrrec del Sr. Claudi Arimany,
músic i amic d’Ernest Lluch.
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Actes de Record en els 10 anys sense Ernest Lluch
La RCOC dedica a Ernest Lluch l'òpera Sesostri de Domènec
Terradellas en la seva estrena mundial a Barcelona
La Reial Companyia d'Òpera de Cambra
de Barcelona dedica el CD de recuperació
d’aquesta òpera a Ernest Lluch, melòman
i admirador de la música de Terradellas
Dia: Dissabte 11 Desembre
Hora: 20:30
Lloc: L'Auditori de Barcelona (sala Oriol
Martorell)
Organitza: La Reial Companyia Òpera de
Cambra de Barcelona amb la col·laboració de
l'Auditori de Barcelona

Comentari:
La Reial Companyia Òpera de Cambra de Barcelona, del director Juan Bautista Otero, realitza
l'estrena mundial en concert de l'òpera Sesostri del compositor Domènec Terradellas. I la
dedica a Ernest Lluch, melòman i admirador de Terradellas i de la música catalana del Segle
XVIII.
SESOSTRI Domènec Terradellas (1713-1751)
Roma, Teatro Alibert delle Dame, 1751
Barcelona, Teatre de la Santa Creu, 1754
Òpera seria en 3 actes
Llibret de Apostolo Zeno i Pietro Pariati
JUAN BAUTISTA OTERO, Director
SUNHAE IM soprano, Sesostri
ALEXANDRINA PENDANTCHASKA soprano, Nitocri
KENNETH TARVER tenor, Amasi
DITTE H. ANDERSEN soprano, Artenice
TOM RANDLE tenor, Fanete
RAFAELLA MILANESI soprano, Orgonte
Orquestra -RCOC- Reial Companyia Òpera de Cambra de Barcelona: 24 músics i 6 solistes.
DURADA DEL CONCERT: 2'50'' amb dues pauses de 10 minuts.
CONTACTE PER VENTA DEL CONCERT: concerts@rcoc-orquesta.com Tel.0034.609.84.98.82
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Actes de Record en els 10 anys sense Ernest Lluch
Els mitjans de comunicació recorden a Ernest Lluch
10 ANYS SENSE ERNEST LLUCH

El diumenge 21 de novembre va fer 10 anys
de l'assassinat d'Ernest Lluch, i diversos
mitjans de comunicació van voler fer ressò
de la notícia. Per la seva banda, la Fundació
Ernest Lluch ha organitzat, col·laborat i
canalitzat diferents actes en record d'Ernest
Lluch i ha promogut el diàleg com el seu nou
eix prioritari d'acció.

A la web de la Fundació posem a la vostra disposició el recull de premsa complet, així com les
actualitzacions periòdiques. A continuació, també reproduïm alguns dels vídeos i talls emesos pels
diferents mitjans de comunicació:
Recull de premsa: actualitzacions periòdiques

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elaborat el 13 de desembre de 2010
Elaborat el 7 de desembre de 2010
Elaborat el 2 de desembre de 2010
Elaborat el 30 de novembre de 2010
Elaborat el 25 de novembre de 2010
Elaborat el 24 de novembre de 2010
Elaborat el 22 de novembre de 2010
Elaborat el 19 de novembre de 2010
Elaborat el 15 de novembre de 2010

Emissions radiofòniques:

•

Via Lliure - RAC1: Presenta Marta Cailà. Amb la participació d'Eulàlia Lluch i Enric Lluch.
Diumenge 21 de novembre de 2010

•

El Matí de Catalunya Ràdio. Amb Manel Fuentes, Gemma Nierga, Eulàlia Lluch i Enric
Lluch, vicepresident de la Fundació Ernest Lluch. Tall emès el dijous 18 de novembre de 2010

Més vídeos - TV:

•
•
•
•
•
•

TV3 / 3/24 - Telenotícies - 21/11/10 Recordant Lluch deu anys després
TV3 / 3/24 - Telenotícies - 21/11/10 Una dècada orfes de Lluch
TV3 / 3/24 - Telenotícies - 20/11/10 El PSC recorda Ernest Lluch
TVE - Telediario – 21/11/10 Este domingo se cumplen diez años del asesinato de Ernest Lluch
BARCELONA TV – Info·dia – 21/10/10
TV3 - DV (Divendres) - 23/11/10 10 anys després de la mort d'Ernest Lluch
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ACTIVITATS REGULARS I ACTES D’HOMENATGE
IMPULSADES PER LES SECCIONS TERRITORIALS
ARAGÓ-MADRID-PAÍS BASC- VALÈNCIA

Memòria d’activitats 2010
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4.2 - Secció Aragonesa
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Secció Aragonesa
XXV Aniversari Hospital Ernest Lluch de Calatayud
Descripció. El passat dimarts 25 de maig, es van inaugurar els actes de celebració
dels vint-i-cinc anys de l'Hospital Ernest Lluch de Calatayud. A les 19.30 hores, a
l'església de San Pedro de los Francos de Calatayud, va tenir lloc la conferència
Cómo se gestó nuestro hospital?, a càrrec del metge D. José Galindo Antón, i en
acabar, hi va haver un concert de la Coral Bibilitana.L'acte l'organitzaren el Servicio
Aragonés de Salud i l'Hospital Ernest Lluch de Calatayud.La Fundació Ernest va estar
representada amb el president de la Secció Aragonesa de la Fundació Ernest Lluch, D.
Alfonso Sánchez Hormigo.
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Secció Aragonesa
Seminari d'Estiu Ernest Lluch (UIMP)
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 de la segona edició del Seminari Ernest Lluch d’Història del Pensament
Econòmic, enguany s’ha pogut donar continuïtat al projecte amb la realització de la
tercera edició d’aquest seminari celebrat novament a la seu de la UIMP, a Santander.

III Seminari d'Estiu Ernest Lluch (UIMP)
Pensament econòmic keynesià i crisis econòmiques

Dies: 12 i 13 de juliol de 2010
Hora: Consultar programa
Localització: UIMP, Santander.
Organitzen: Gobierno de Aragón; Generalitat
de Catalunya; Fundació Ernest Lluch
Directors:
Salvador Almenar Palau
Catedràtic d'Història i Institucions Econòmiques
Universitat de València
Alfonso Sánchez Hormigo .Professor Titular
d'Història d'Economia Aplicada
Universidad de Zaragoza

Pensament econòmic keynesià i crisis econòmiques
ARGUMENTARI
Al llarg de les seves obres, John Maynard Keynes (1883-1946) va abordar rellevants problemes de
l'economia del seu temps des de perspectives molt variades, entre altres, des de la teoria econòmica, la
anàlisi aplicada, però també des de la política econòmica, la reforma social i la filosofia moral. La seva
Teoria general de l'ocupació, l'interès i els diners va suscitar nombroses controvèrsies i una gran
influència durant dècades. Algunes de les seves idees sobre les causes i els remeis que va exposar
davant la Gran Depressió dels anys trenta del segle passat s'han tornat a reconsiderar amb el
desenvolupament de la crisi econòmica actual.
El Seminari pretén explorar l'obra de Keynes i el seu llegat teòric, polític i moral sobre les crisis
econòmiques, dedicant una atenció especial a les seves idees i propostes sobre la incertesa i la
inestabilitat financera en relació amb la crisi present i amb les principals interpretacions contemporànies.
El Seminari s'adreça 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 interpretacions plantejades durant els anys trenta i el present pot atraure
l'interès de professors i investigadors en diferents camps de les Ciències Socials.
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PROGRAMA

Dilluns 12
Sessió 1ª
10:00 h. Inauguració
10:15 h. John Maynard Keynes y las crisis económicas
Alfonso Sánchez Hormigo. Sessió 2ª
11:30 h. Teoría de la probabilidad e incertidumbre en Keynes
Alessandro Roncaglia.Catedrático de Economía Política. Universidad de Roma ‘La Sapienza’
12:30 h. J.M. Keynes, H.P. Minsky y la inestabilidad financiera
Salvador Almenar Palau
Sessió 3ª (Tarda)
15:30 h. Taula rodona: Vigencia y obsolescencia del pensamiento de Keynes
Alessandro Roncaglia / Oscar de Juan
Alfonso Sánchez Hormigo/ Antonio Torrero
Modera: Salvador Almenar Palau
Dimarts 13
Sessió 1ª
09:30 h. Insostenibilidad del crecimiento basado en el crédito hipotecario
Oscar de Juan. Catedrático de Fundamentos de Análisis Económico (Universidad Castilla- La Mancha)
Sessió 2ª
11:00 h. La obra de Keynes y su visión del mundo financiero
Antonio Torrero Mañas. Catedrático de Economía Aplicada (Universidad de Alcalá)
12:15 h. ¿Qué ha fallado del análisis económico en la crisis financiera actual?
Julio Segura Sánchez. Académico de la R. A. de Ciencias Morales y Políticas
Sessió 3ª (Tarda)
15:30 h. Taula rodona: El análisis keynesiano y la crisis actual
Alessandro Roncaglia / Oscar de Juan
Antonio Torrero Mañas
Julio Segura Sánchez
Modera: Alfonso Sánchez Hormigo
17:30 h. Cloenda

CRÒNICA
Del 12 al 13 de juliol se celebrà la tercera edició del Seminari Ernest Lluch sobre Història del Pensament
Econòmic, a la seu de la UIMP, a Santander. El curs d'enguany va tractar la qüestió del Pensament
econòmic keynesià i les crisis econòmiques. Ernest Lluch, com a rector de la Universitat Internacional
Menéndez i Pelayo, va dotar a la UIMP d’una major presència internacional i la va integrar als ambients
socials, culturals i acadèmics del país i també va vetllar per la rehabilitació del Palacio de La Magdalena,
el centre neuràlgic dels cursos i seminaris d’estiu que encara avui gaudeixen d’un reconegut prestigi.
Després de l’exitosa experiència dels dos seminaris precedents, també dirigits pels patrons de la
Fundació Ernest Lluch, Alfonso Sánchez Hormigo i Salvador Almenar, enguany es va celebrar aquesta
tercera edició amb la pretensió d'explorar l'obra de Keynes i el seu llegat teòric, polític i moral sobre les
crisis econòmiques, dedicant una atenció especial a les seves idees i propostes sobre la incertesa i la
inestabilitat financera en relació amb la crisi present i amb les principals interpretacions contemporànies.

88

Secció Aragonesa
Aragó recorda a Ernest Lluch
Descripció. El dimecres 10 de novembre, es va tancar a Saragossa l'acord entre la
Universitat de Saragossa i la Fundació Ernest Lluch, per tal de crear la Càtedra Ernest
Lluch, la primera de l'Estat i que estarà dedicada al foment de la Història del
Pensament Econòmic i al llegat acadèmic d'Ernest Lluch.

Aragó recorda a Ernest Lluch
4.1.1.1

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

Dia: Dimecres 10 Novembre
Hora: 19:00
Localització: Paranímf Universitat de Saragossa
Organitza: Fundació Ernest Lluch - Secció Aragonesa
CRÔNICA
Ahir, dimecres 10 de novembre, es va tancar a Saragossa l'acord entre la
Universitat de Saragossa i la Fundació Ernest Lluch, per tal de crear la Càtedra
Ernest Lluch, la primera de l'Estat i que estarà dedicada al foment de la Història del Pensament
Econòmic i al llegat acadèmic d'Ernest Lluch.
La signatura, la realitzaren el rector de la Universitat de Saragossa, Manuel López i el vicepresident de la
Fundació Ernest Lluch, Lluís Maria de Puig. Acte seguit va tenir lloc la presentació de la reedició del llibre
Aragonesismo Austracista, prologat per Ernest Lluch. La presentació d'aquest llibre, prevista per l'any
2000 s'havia de fer el dia que assassinaren a Lluch, junt amb el president del Govern d'Aragó, Marcelino
Iglesias. Ahir, deu anys després, es va poder dur a terme amb la presència de l'altre ponens que havia
d'acompanyar a Lluch: Miguel Herrero de Miñón, membre del Consell d'Estat i consultor internacional en
l'actualitat.
En aquest acte aragonès de record a Ernest Lluch, es va comptar amb la presència del vicepresident de
la Fundació Ernest Lluch, Lluís Maria de Puig; de Pilar Zaragoza, vicerectora de Relacions Institucionals
i Comunicació, i el president i vicepresident de la secció aragonesa de la fundació, Alfonso Sánchez
Hormigo i José María Serrano, amb la qual la universitat col.laborarà en la generació del coneixement
en àrees com Economia, Història, Pensament Econòmic i Sanitat. Per aconseguir-ho, ambdues
institucions realitzaran accions conjuntes, com el suport a projectes de recerca, tesis doctorals i projectes
de fi de carrera relacionats amb l'àmbit de la promoció de pràctiques d'estudiants, la concessió de premis i
beques o l'organització de diferents activitats de comunicació i formatives.

Signatura Càtedra

Presentació llibre i acte homenatge
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4.3 - SECCIÓ DE MADRID
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Secció de Madrid
La Fundació Ernest Lluch a Madrid
Descripció. 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, la Fundació expressa el seu desig
unànime de consolidar ben aviat un programa d’activitats estable a Madrid.
En aquest 2010, la ciutat de Madrid ha acollit tres actes d’homenatge a Ernest Lluch,
que guarden estreta relació amb l’etapa ministerial d’Ernest Lluch. El gener d’enguany,
la revista “Medical Economics” va concedir el Premi Especial del Jurat a Ernest Lluch
en el 25è aniversari de l’aprovament de la Llei General de Sanitat. I més recentment, el
3 de novembre, el Ministeri de Sanitat a proposta de la Delegada del Pla Nacional
sobre Drogues li va concedir la Medalla d'Or de l'Ordre al Mèrit del Pla Nacional sobre
Drogues, a títol pòstum. Per últim, el Congrés dels Diputats en sessió parlamentària
del 17 de novembre va llegir una declaració Institucional en homenatge a Ernest Lluch,
qui fou recordat i aplaudit per tots els presents.
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Secció de Madrid
Ernest Lluch – Premi Especial del Jurat Medical Economics - Espanya

Recepció Premi Medical Economics “in memoriam” d’Ernest
Lluch
Dia: dijous 28 de gener de 2010
Hora: 20:00 hores
Localització: Hotel Palace Madrid (Plaza de las Cortes, 7. Madrid).
Organitza:Medical Economics

CRÒNICA
El passat dijous 28 de gener, el vicepresident Enric Lluch va rebre el Premi Especial del Jurat, que la
revista Medical Economics - Espanya, va atorgar a Ernest Lluch (in memoriam). La concessió d'aquest
guardó es va realitzar en el marc de l'acte anual de lliurament de premis que organitza Medical
Economics, a Madrid. Per a l'ocasió es va comptar amb la presència de l'ex-ministre de Sanitat, D.Julián
García Vargas, qui va fer una emotiva glosa d'Ernest Lluch, el seu predecessor al capdavant del Ministeri
de Sanitat. La Fundació Ernest Lluch vol agrair públicament la consideració i decisió de Medical
Economics per haver concedit aquest premi a Ernest Lluch a títol pòstum.
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Secció Madrilenya
Medalla d'Or de l'Ordre al Mèrit del Pla Nacional sobre Drogues
– Homenatge a Ernest Lluch –

Ernest Lluch: Medalla d'Or de l'Ordre al Mèrit del Pla Nacional
sobre Drogues
Dia: Dimecres 3 Novembre
Hora: 11:00
Lloc: Ministeri de Sanitat. Madrid
Organitza: Ministeri de Sanitat

CRÒNICA

Entrega de la Medalla d'Or de l'Ordre al Mèrit del Pla Nacional sobre Drogues
El passat dimecres 3 de novembre, el vicepresident de la Fundació Ernest Lluch, Enric Lluch, i Eulàlia
Lluch, filla d'Ernest lluch, van assistir a l'acte de lliurament de la Medalla d'ora al mèrit del Pla Nacional
sobre Drogues, concedit pel Ministeri de Sanitat a ernest Lluch, a títol pòstum. El vicepresident primer del
Govern i ministre de l'Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, i la ministra de Sanitat, Política Social i Igualtat,
Leire Pajín, van participar en aquest acte commemoratiu del 25 aniversari de la creació del Pla Nacional
sobre Drogues (PNSD).
En relació al paper de Lluch en l'impuls del PNSD, la ministra Pajín va subratllar que "el ministre Ernest
Lluch, va tenir la intel ligència, la generositat i la valentia necessàries per posar en marxa el Pla Nacional
sobre Drogues l'any 1985". En aquest sentit, també va a afegir que "El ministre Lluch, va posar en marxa
aquesta iniciativa en uns moments difícils, però amb pas decisiu., doncs en només sis mesos, va posar en
marxa un mecanisme de resposta que ha estat eficaç al llarg de 25 anys ".
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Secció Madrilenya
Declaració Institucional del Congrés dels Diputats
– Homenatge a Ernest Lluch –
Descripció. A continuació reproduïm la declaració institucional en record a Ernest
Lluch que es dugué a terme enmig de la sessió parlamentària del passat 17 de
novembre de 2010. En acabar la lectura, parlamentaris de tots els partits homenatjaren
a Lluch amb un llarg aplaudiment.

Declaració institucional del Congrés dels Diputats
Paraules en record d'Ernest Lluch en sessió parlamentària
El señor PRESIDENTE: Antes del inicio de las votaciones los
grupos parlamentarios, a través de sus portavoces, han
hecho llegar a la Presidencia un comunicado que les ruego
escuchen con atención. Señora secretaria, cuando lo desee.
La señora SECRETARIA (Villalobos Talero): El próximo
domingo 21 de noviembre se cumplen diez años del
asesinato de don Ernest Lluch, diputado en esta Cámara
durante cuatro legislaturas y ministro del Gobierno de España. Han sido diez años sin Ernest Lluch, diez
años sin poder compartir y gozar de su inteligencia, de su humanidad y de su carácter abierto y
polifacético. El terrorismo criminal y miserable de ETA nos lo arrebató cuando volvía de impartir una de
sus clases de historia de las doctrinas económicas en la Universidad de Barcelona. Más allá de sus
responsabilidades políticas e institucionales, la trayectoria vital de Ernest Lluch fue rica y diversa:
intelectual, profesor, economista, comunicador y divulgador, rector universitario, articulista, apasionado
del fútbol o de la recuperación de nuestro patrimonio musical. Quienes cobarde y vilmente le arrebataron
la vida lo hicieron porque por encima de todo Ernest Lluch fue un demócrata comprometido con el
presente y el futuro de nuestro país a través del diálogo, la palabra y el razonamiento. Ernest Lluch tuvo el
valor de defender la libertad de todos como única garantía de que el entendimiento de unos no se
impusiera sobre el de los otros. Al recordarle rendimos homenaje a su memoria y a la de todos aquellos
que con su determinación y valentía han puesto y ponen su vida al servicio de una sociedad de mujeres y
hombres libres. (Aplausos de las señoras y los señores diputados, puestos en pie.)
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4.4 - SECCIÓ PAÍS BASC
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Secció Basca
Seminari Ernest Lluch
Cursos d’Estiu de la Universitat del País Basc
Descripció. Seminari acadèmic que es realitza en el marc dels cursos d’estiu de la
UPV/EHU i que gira a l’entorn de la realitat constitucional espanyola, dels pobles i
nacionalitats reconeguts en ella. Aquests seminaris foren iniciats per Miguel Herrero de
Miñon i Ernest Lluch l’any 1997. Des del 2001 rep el nom de “Seminari Ernest Lluch” i
està impulsat per la secció basca de la Fundació Ernest Lluch.Com cada any, la
Fundació Ernest Lluch ha col·laborat amb la Universitat del País Basc (UPV/EHU) en
l’organització d’aquest seminari en memòria d’Ernest Lluch, essent aquesta la desena
edició.

X Seminari Ernest Lluch – Cursos Estiu UPV-EHU
La Constitució i els nous Estatuts d’Autonomia
Dia: 12 i 13 de juliol de 2010
Hora: (veure programa)
Lloc: Palacio Miramar. Paseo Miraconcha 48. SANT SEBASTIÀ
Organitza: UPV/EHU. En col·laboració amb la Fundació Ernest Lluch
Preu de la matrícula: Fins el 31 de maig: 50 €. A partir de l’1 de juny:
60 €.
Validesa acadèmica: 20 hores. Idioma oficial: castellà

La Constitució i els nous Estatuts d’Autonomia
La Fundació Ernest Lluch col·labora amb la Universitat del País Basc (UPV-EHU) en l’organització del
desè Seminari Ernest Lluch.
Directors: Joan Romero (Universitat de València) i Jon Arrieta (UPV/EHU)
Coordinadors: Jon Arrieta i Jesús Astigarraga
Objectius: El X Seminari "Ernest Lluch" torna a la qüestió de la
pluralitat constitucional i dels Estatuts d'Autonomia, seguint la línia
d’anàlisi que té en compte la conjuntura concreta que ens ofereix
la realitat en aquesta matèria. També es para atenció a la relació
dinàmica que es dóna en les relacions “centre – perifèria”,
perspectives ambdues presents en tot el procés de renovació
estatutària. El seminari pretén reunir ordenadament les reflexions
d'un grup d'experts sobre aquesta renovació, i propiciar l'intercanvi de
les seves opinions en un debat que serveixi per aportar idees tant en
l'àmbit del propi seminari com en l'escenari de la seva aplicació.
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PROGRAMA
12 juliol
9:00 h Entrega de documentación
9:15 h Apertura: LLUIS MARÍA DE PUIG. Vicepresidente de la Fundación Ernest Lluch. Senador.
Historiador. Ex Presidente de la Asamblea del Consejo de Europa.
Introducción: “El X Seminario en el décimo aniversario de la muerte de Ernest Lluch”. JON
ARRIETA ALBERDI.
Facultad de Derecho. Donostia-San Sebastián. UPV/EHU.
9:30 h “Reformas estatutarias notorias y reformas estatutarias discretas. Aragón(2007) y la relectura
constitucional a través de los derechos históricos”. JESÚS MORALES. Universidad de Zaragoza.
10:30 h “El Estatuto de Gernika en la encrucijada del Estado autonómico”. JUAN JOSÉ SOLOZÁBAL.
Universidad Autónoma de Madrid.
11:30 h Pausa
12:00 h “El significado de Estatut de Cataluña en el desarrollo del estado autonómico”. ENOCH ALBERTÍ.
Universidad de Barcelona.
13:00 h Coloquio
13 juliol
9:15 h “Gobernanza multinivel en un Estado compuesto. Retórica y realidad”. JOAN ROMERO.
Universidad de Valencia.
10:15 h “La organización territorial del Estado tras la nueva generación de Estatutos de
Autonomía”JAVIER PÉREZ ROYO. Universidad de Sevilla.
11:15 h Pausa
11:45 h “La España federal que necesitamos”. JORDI SEVILLA. Ex ministro de Administraciones
Públicas. Consultor de Price Waterhouse.Valencia.
13:00 h Coloquio y clausura

CRÒNICA

Les reformes estatutàries centren l'interès del seminari d'enguany
Del 12 al 13 de juliol, es va celebrar en el marc dels
Cursos d'Estiu de la UPV/EHU el X Seminari Ernest Lluch
que enguany portava per títol: La Constitució i els nous
Estatuts d'Autonomia. El X Seminari "Ernest Lluch", va
tractar sobre un tema d'absoluta actualitat i de gran
impacte en la societat catalana, no en va les reflexions a
l'entorn de l'Estatut de Catalunya van esdevenir recurrents.
Aquest seminari, de nou sota la direcció dels professors i
patrons de la Fundació Ernest Lluch, Jon Arrieta i Jesús
Astigarraga, va reunir a acadèmics, juristes i polítics com
ara: Jordi Sevilla, Fernando Vallespín, Juan José Solozábal, Javier Pérez Royo, Enoch Albertí i
Joan Romero .
El seminari fou un cop més un èxit de participació al poder reunir ordenadament les reflexions d'un grup
d'experts i propiciar l'intercanvi de les seves opinions en un debat que va aportar idees tant en l'àmbit del
propi seminari com per a l'escenari de la seva aplicació.
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Secció Basca
Seminari al Palau Insausti d'Azkoitia - In memoriam d'Ernest Lluch
Descripció. Seminari acadèmic en record d'Ernest Lluch, celebrat a l'Institut
Internacional Xabier Maria de Munibe d'Estudis del Segle XVIII. El Seminari se celebrà
del 23 al 25 de setembre, al Palau d'Insausti, a Azkoitia, a la seu de l'Institut, i va tenir
com a directors els professors Jesús Astigarraga i Javier Usoz (ambdós de la
Universitat de Saragossa).

Seminari: L'economia política i la creació de l'esfera pública a la
il·lustració europea
ERNEST LLUCH IN MEMORIAM
Dies: Del 23 al 25 de setembre de 2010
Lloc: Palacio Insausti de Azkoitia
COMENTARI
Seminari en record d'Ernest Lluch, a l'Institut Internacional Xabier Maria de Munibe d'Estudis del
Segle XVIII. El Seminari se celebrarà del 23 al 25 de setembre, al Palau d'Insausti, a Azkoitia, a la seu de
l'Institut , i té com a directors els professors Jesús Astigarraga i Javier Usoz (ambdós de la Universitat
de Saragossa).
PROGRAMA
Dijous 23 setembre
19,30h ERNEST LLUCH IN MEMORIAM
Participants:
- Markel Olano Jn. Gipuzkoako Ahaldun Nagusia.
- Blanca Urgell And. Eusko Jaurlaritzaren Kultur
Sailburua.
- Asier Arranbarri Jn. Azkoitiko Alkatea.
- José Maria Urkía Jn. Xabier Maria de Munibe XVIII.
Mendeko Ikasketen Nazioarteko Institutuaren
Zuzendaria.
- Jesús Astigarraga Jn. Xabier María de Munibe
XVIII. Mendeko Ikasketen Nazioarteko Institutuaren
Zuzendari Zientifikoa.

Divendres 24 setembre
INAUGURATION – INAUGURAZIOA
9,15h. Inauguració a càrrec de:
Jean-Pierre Étienvre - Director de la Casa de
Velázquez.
José María Urkia - X.M. Munibe Institutuaren
Zuzendaria.
Jesús Astigarraga - X.M. Munibe Institutuaren Zuzendari Zientifikoa.
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OPENING CONFERENCE – IREKITZE HITZALDIA
9,45h. Enlightenment, Public Sphere and Political Economy.
John Robertson, University of Oxford (United Kingdom).
SESSION A. ECONOMIC LITERATURE - A EKITALDIA. LITERATUR EKONOMIKOA
10,30h. La littérature économique en France à l'époque des Lumières.
Christine Théré, Institut national d'études démographiques (France).
11,00h. Coffee-break.
11,30h. Treatises and textbooks of economics in Italy: a comparative analysis of the 18th and 19th centuries.
Marco L. Guidi, Università di Pisa (Italia).
12,00h. Literatura para comerciantes en el siglo XVIII español
.Juan Zabalza, Universidad de Alicante (España).
12,30h. Debate – Eztabaida.
13,30h. Lunch – Bazkaria.
SESION B. ECONOMIC IDEAS AND REFORMS
B EKITALDIA. IDEIA POLITIKOAK ETA ERREFORMAK
16,00h. Political economy and the transformation of french politics in mid-eighteenth-century France (1750-1765).
Loïc Charles, Institut national d’études démographiques (France).
16,30h. Los prólogos económicos y la “nueva Política” de la Ilustración española
Javier Usoz, Universidad de Zaragoza (España).
17,00h. Coffee-break.
17,30h. "Civil Economy” in Spanish Ilustración: Campomanes and Jovellanos.
Niccolò Guasti, Università di Foggia (Italia).
18,00h. Debate – Eztabaida.
19,30h. Guided visit to the Loyola Basilica. Bisita gidatua Loiola Basilikara.

Dissabte 25 setembre
SESION C. SPACES - C EKITALDIA. GUNEAK
9,30h.Diritto pubblico e economia politica nell’Illuminismo napoletano
Anna Maria Rao, Università di Napoli (Italia).
10,00h. Political economy, local knowledge, and the reform of the Portuguese empire,c. 1750-1810.
Gabriel Paquette, John Hopkins University (U.S.A.).
10,30h. Coffee-break.
11,00h. La concurrence comme politique moderne: la contribution de l’école de Gournay à la naissance d’une sphère
publique dans la France des années cinquante et soixante du XVIIIe siècle
Antonella Alimento, Università di Pisa (Italia).
11,30h. El observador impertinente: Literatura de viajes y economía.
María Victoria López Cordón, Universidad Complutense de Madrid (España).
12,00h. Debate – Eztabaida.
13,15h. Lunch – Bazkaria.
SESSION D. AUTHORS – D EKITALDIA. EGILEAK
16,00h. Bentham et le “tribunal de l’opinion publique”.
Annie L. Cot, Université Panthéon-Sorbonne Paris 1 (France).
16,30h. Rousseau et la critique de l’économie politique.
Céline Spector, Université de Bordeaux 3 (France).
17,00h. Coffee-break.
17,30h. Modernidades múltiples: los proyectos
económicos de Ramón Lázaro de Dou y Bassols y
los cambios en los circuitos de opinión erudita (17421832).
Lluís Ferran Toledano, Universitat Autònoma de
Barcelona (España).
18,00h. Debate – Eztabaida.
CLOSING CONFERENCE - AMAIERA HITZALDIA
19,00h. Les sociabilités savantes et l'économie
politique.
Daniel Roche, Collège de France.
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100

Secció Valenciana
Taula rodona - Una Llei contra la privatització de la sanitat?
Descripció. Acte en motiu del debat parlamentari sobre la modificació la Llei 15/97
sobre Noves Formes de Gestió Sanitària del Sistema Nacional de Salut que va tenir
lloc el passat 11 de març i que fou organitzat per l’Associació Ciutadana per a la
Promoció i Defensa de la Salut del País Valencià (ACDESA-PV) i la Fundació Enest
Lluch.

Taula rodona: una llei contra la privatització de la sanitat?
Dia: Dijous 11 de març de 2010
Hora: 19:00 hores
Lloc:Col·legi Major Rector Peset (Sala de la Muralla). Plaça del Forn de Sant Nicolau, 4, València.
Organitzen: Associació Ciutadana per a la Promoció i Defensa de la Salut del País Valencià (ACDESAPV) i la Fundació Enest Lluch
Comentaris:
Aquest acte comptarà amb la participació
de:

•

•

•

Sr.Gaspar Llamazares, diputat
d’IU, president de la Comissió de
Sanitat, Política Social i Consum
del Congrés dels Diputats.
Sr.Marciano Sánchez Bayle,
Federació Associacions per la
Defensa de la Sanitat Pública
(FADSP).
Sr.Juan Ignacio Subías, portaveu
de Sanitat del Grup Parlamentari
Socialista de les Corts Valencianes.

Modera: Sr. José Cuñat (Acdesa-PV)
CRÒNICA

Èxit de la taula rodona sobre sanitat pública a València
Dijous passat, 11 de març, va tenir lloc a València l'acte en motiu del debat
parlamentari sobre la modificació de la Llei 15/97 sobre Noves Formes de
Gestió Sanitària del Sistema Nacional de Salut. L'acte fou organitzat
per l’Associació Ciutadana per a la Promoció i Defensa de la Salut del País
Valencià (ACDESA-PV) i la Fundació Enest Lluch - Secció Valenciana i
comptà amb la participació del Sr.Gaspar Llamazares, diputat d’IU,
president de la Comissió de Sanitat, Política Social i Consum del Congrés
dels Diputats; el Sr.Marciano Sánchez Bayle, Federació Associacions per la Defensa de la Sanitat
Pública (FADSP); i el Sr.Juan Ignacio Subías, portaveu de Sanitat del Grup Parlamentari Socialista de
les Corts Valencianes.

101

Secció Valenciana
Taula rodona - Cost social de la privatització de la sanitat.
L'experiència Anglesa
Descripció. Conferència al Col•legi Major Rector Peset de la Universitat de València
sobre el Cost social de la privatització de la sanitat. L'experiència anglesa, a càrrec de
Sally Ruane. L'acte fou presentat per Vicent Soler, catedràtic de la UV i president de
la secció valenciana de la Fundació Ernest Lluch, organitzadora de l'acte juntament
amb l'Associació Ciutadana per a la Promoció i Defensa de la Salut Pública del País
Valencià (Acdesa-PV).

Taula rodona: Cost social de la privatització de la sanitat.
L'experiència Anglesa
Dia:Dijous 3 de juny
Hora: 19:00
Lloc: Col•legi Major Rector Peset de la Universitat de València
Organitzen: Associació Ciutadana per a la Promoció i Defensa
de la Salut del País Valencià (ACDESA-PV) i la Fundació Enest
Lluch
CRÒNICA

Ruane aporta la perspectiva anglesa en el debat sobre el cost social de la
privatització de la sanitat
La professora de la Universitat de Montfort de Leicester (Gran
Bretanya), Sally Ruane, va advertir que l’actual situació de crisi
econòmica fa "encara pitjor" el sistema de gestió privada dels
hospitals i pot "afectar a l'atenció mèdica" que proporcionen.
Ruane va fer aquestes declaracions a València, on el passat 3 de
juny va impartir una conferència al Col•legi Major Rector Peset de
la Universitat de València sobre el Cost social de la
privatització de la sanitat. L'experiència anglesa. L'acte fou
presentat per Vicent Soler, catedràtic de la UV i president de la secció valenciana de la Fundació Ernest
Lluch, organitzadora de l'acte juntament amb l'Associació Ciutadana per a la Promoció i Defensa de la
Salut Pública del País Valencià (Acdesa-PV). El Regne Unit és un dels països europeus que més lluny ha
arribat en l'aplicació de la gestió privada al seu sistema de salut i la Comunitat Valenciana és l'autonomia
que més ha apostat a Espanya per aquesta modalitat, fins al punt que amb la recent obertura de l'hospital
del Vinalopó el control privat s'ha estès ja a cinc hospitals i al 20% dels pacients de la xarxa pública. El
model valencià ha anat fins i tot més lluny que el britànic. Mentre que el National Health Service concerta
amb empreses que construeixen hospitals i s'ocupen de tots els serveis (neteja, hostaleria, manteniment)
menys el sanitari, en el cas valencià, les concessionàries també corren amb el control de metges i
infermeres. L'exposició de Ruane va servir per posar sobre la taula alguns aspectes que tenen en comú
els models britànic i valencià. Un d'ells és l'argument que la gestió privada és una mesura d'estalvi per a
les arques públiques. La Generalitat insisteix que ofereix una rebaixa en els costos del 25% per pacient.
No obstant, ahir la professora universitària va parlar de l'extraordinari negoci que representa per a
aquestes signatures. En el cas britànic, davant d'una inversió de 13.000 milions de lliures, els consorcis
que gestionen els centres rebran de l'agència pública sanitària 70.000 milions en els pròxims 40 anys.
"Són contractes molt costosos i difícils de modificar", ha apuntat.
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Secció Valenciana
Descripció. Acte acadèmic a la Universitat d'Alacant sobre conflictologia i cultura de la
Pau. Amb aquest seminari la secció valenciana de la Fundació ertnest Lluch impulsa
una nova activitat acadèmica a Alacant, amb el suport de la Universitat d’Alacant.
Enguany s’ha celebrat el primer seminari que es pretén que sigui una cita anual que
convidi a la reflexió i el diàleg en contextos de conflicte.

Jornada sobre Conflictes i Pau
Dia: divendres 18 de juny de 2010
Hora: veure programa
Lloc: Sala Rafael Altamira, de la Seu d'Alacant de la Universitat
d'Alacant. C/Ramon y Cajal, 4. Alacant
Organitza: Universitat d'Alacant i Fundació Ernest Lluch - Secció
Valenciana
Col·labora: Club Diario Información
PROGRAMA
16:45h. Inauguració de la jornada per part del Sr. rector de la
Universitat d'Alacant
17:00h. Ponència: ¿Es todavía viable un Estado palestino?
A càrrec de Ignacio Álvarez-Ossorio, profesor de l'Àrea d'estudis
Àrabs i Islàmics del Departament de Filologies Integrades de la Universitat d'Alacant. Presentarà al
conferenciant, Antonio Gutiérrez Escudero, Catedràtic d'Història Econòmica de la Universitat d'Alacant i
membre de la Secció Valenciana de la Fundació Ernest Lluch a Alacant.
Club Diario Información (Avenida Doctor Rico, 17, Alacant)
20:00h. Conferència: Ciudades vascas para la convivencia
A càrrec d'Odón Elorza, alcalde de Sant Sebastià. Presentació a càrrec de Ignacio Jiménez Raneda,
Rector de la Universitat d'Alacant
21:30h. Cloenda de la jornada a càrrec del Sr. Rector de la Universitat d'Alacant
CRÒNICA

Odón Elorza participa en la Jornada Ernest Lluch sobre conflictes i pau
L'al calde Sant Sebastià, Odón Elorza, el passat
18 de juny va impartir la conferència Ciudades
vascas para la convivencia, al Club
INFORMACION d'Alacant. La seva participació
s'inscriu dins de la I Jornada sobre Conflictes i
Pau, organitzada per la Universitat d'Alacant (UA)
i la Fundació Ernest Lluch. A la seu d'Alacant de
la UA, prèviament, havia tingut lloc la inauguració
de la jornada amb la ponència ¿Es todavía
viable un estado palestino?, a càrrec de
Ignacio
Alvarez-Ossorio,
professor
del
Departament de Filologies Integrades de la UA.
Posteriorment, la jornada va prosseguir en el Club
INFORMACION, on Odón Elorza hi va intervenir acompanyat de Salvador Salort, professor titular
d'Història de les Institucions Econòmiques de la UA, i del rector Ignacio Jiménez Raneda.
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Secció Valenciana
Exposició a Alacant: Ernest Lluch, el valor de la raó
Descripció. Durant el mes de juny, l'exposició Ernest Lluch, el valor de la raó es va
exhibir a Alacant. Per a l'acte inaugural celebrat a la seu d’Alacant de la Universitat
d’Alacant el passat 9 de juny, es comptà amb la paticipació del rector de la Universitat
d'Alacant, Sr. Ignacio Jiménez Raneda; del vicepresident de la Fundació Ernest Lluch,
Sr. Enric Lluch; i de Salvador Almenar, vicepresident de la secció valenciana, entre
altres.

INAUGURACIÓ DE L'EXPOSICIÓ SOBRE ERNEST LLUCH A ALACANT
Exposició oberta del 9 al 29 de juny de 2010
Dia: 9 de juny de 2010
Lloc:Universitat d'Alacant(Seu d'Alacant). Sala Miguel Hernández, C/ Ramón y Cajal, 4, 03001 Alacant
Organitza: Fundació Ernest Lluch - Secció Valenciana
CRÒNICA

Alacant acull l'expo valenciana sobre Ernest Lluch
El passat 9 de juny es va inaugurar a Alacant, l'exposició Ernest Lluch, el
valor de la raó. Aquesta exposició retrospectiva sobre la figura d'Ernest Lluch
que divulga l’obra, les idees i els compromisos socials d’aquest economista,
historiador i polític, composta per 29 panells de cartó-ploma i marcs fotogràfics,
s'exhibí a Alacant fins el 29 de juny.

Per a l'acte inaugural es comptà amb la paticipació de Ignacio Jiménez Raneda (Rector Universitat
d'Alacant); Enric Lluch (vicepresident de la Fundació Ernest Lluch; Salvador Almenar (vicepresident de
la Secció Valenciana) i Salvador Salort (membre Secció Valenciana a Alacant). També hi assistiren entre
altres: Jorge Olcina (Fundació a Alacant); Antonio Escudero (Fundació a Alacant); Josefina Bueno
(Vice-rectora d'Extensió Universitària) i Aránzazu Calzada (Vice-rectora de Relacions Institucionals).
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Secció Valenciana
Conveni de col·laboració amb la UV
Descripció. La Universitat de València i la Fundació Ernest Lluch, el passat dimarts29
de juny varen signar un conveni de col·laboració.

SE SIGNA UN CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LA UNIVERSITAT DE
VALÈNCIA
Dia: dimarts 29 de juny
Hora: 12:00 hores
Lloc: Rectorat. Universitat de València
Organitza: Universitat de València i Fundació Ernest Lluch

CRÒNICA
Esteban Morcillo, rector de la Universitat de València, i Lluís Maria de Puig, vicepresident de la
Fundació Ernest Lluch, aquest dimarts passat van signar un conveni per a la realització conjunta
d'activitats de divulgació, formació i recerca. Entre les iniciatives que es posaran en marxa destaquen la
promoció de seminaris i cursos, la col·laboració entre les dues entitats per aprofundir en la formació i el
desenvolupament d'investigacions o la promoció de convenis específics entre la Fundació Ernest Lluch i
departaments o grups de recerca de la Universitat.
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Secció Valenciana
Jornada de Debat - Universitat d’Estiu de Gandia
Descripció. al sí de la Universitat d’Estiu de Gandia (Centre Internacional de la
Universitat de valència), té lloc un debat sobre un tema d’actualitat, coorganitzat per la
Fundació Ernest Lluch i la Càtedra Alfons Cucó. L'edició d'enguany ha comptat amb la
participació de Josep Ramoneda, filòsof i director del Centre de Cultura
Contemporània de Barcelona (CCCB), que va impartir la conferència: Poder i política,
el poder de la política. L’acte el va presentar i moderar Josepa Cucó, Catedràtica
d’Antropologia de la Universitat de València.

La política i el poder: el poder de la política
Conferència de Josep Ramoneda, a Gandia
Dia: Dijous 22 Juliol
Hora: 20.00 hores
Lloc:Casa de Cultura Marqués González de Quirós. Gandia, València.
Organitza: Càtedra Alfons Cucó i Fundació Ernest Lluch - Secció Valenciana

CRÒNICA

Dijous, dia 22 de juliol, la Fundació Ernest
Lluch i la Càtedra Alfons Cucó organitzaren, en
el marc de la XXVII Universitat d’Estiu de
Gandia de la Universitat de València, una
conferència a càrrec de Josep Ramoneda,
filòsof i director del Centre de Cultura
Contemporània de Barcelona (CCCB), sobre
PODER i POLÍTICA: EL PODER DE LA
POLÍTICA. La presentadora i moderadora de la
sessió fou la catedràtica d’Antropologia de la
Universitat de València, Josepa Cucó. Aquesta
activitat conjunta de dues institucions la
titularitat de les quals correspon a dues
personalitats acadèmiques, amigues en vida i
ben afins pel que fa a les seues sensibilitats ideològiques i cíviques, es fa des del 2005.
Amb la sala plena de gom a gom –unes dues-centes persones, amb una gran presència de joves-, Josep
Ramoneda va fer una esplèndida dissertació sobre el tema. Una dissertació farcida d'erudició en la que
va destacar, entre d'altres aspectes,la necessitat que la ciutadania més feble, en aquesta societat actual
tan complexa, veja en la política i el dret (no necessàriament en tots els polítics i tots els jutges), les eines
més eficaces per fer valdre els seus interessos. O que, sense una integració política i econòmica més
intensa, Europa –que ha representat la forma més avançada d’estats democràtics- pot acabar comptant
poc en el món del segle XXI. El col·loquí que seguí a la conferència fou ben animat.
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Secció Valenciana
Concert Anual en Memòria a Ernest Lluch- Alaquàs
Descripció. Concert anual d’homenatge a Ernest Lluch, emmarcat en el XVIè Cicle de
Concerts de Tardor al Castell d’Alaquàs. Enguany, el conjunt Capilla Antigua de
Chinchilla va interpretar el concert “L’arpa de Tristany“, de música medieval.

Concert al Castell d'Alaquàs en homenatge a Ernest Lluch
Programa – Repertori: L’arpa de Tristany
Música medieval artúrica
Acte de record a Ernest Lluch en el desè aniversari de la
seva mort
Dia:Dissabte 20 Novembre
Hora: 20:00
Localització: Castell d'Alaquàs
Organitza: Ajuntament d'Alaquàs i Fundació Ernest
Lluch-Secció valenciana
PROGRAMA
- Alfonso X el Sabio (1221-1284): O que a Santa María.
Cantiga 35 (Rey Arturo)
- Anónimo inglés (S. XIII): Danzas del Bosque sin
Retorno. Stantipes I, II y III (Instrumental)
- Walter von der Vogelweide (1170-1230): Unter der
linden
- Hildegard von Bingen (1098-1179): Karitas habundat
- Walter von der Vogelweide: Palästinalied
- Chretien de Troyes (1120-1180): D´amors, qui má tolú
a moi (Tristán)
- Anónimo inglés (S. XII): Redit aetas aurea
- Richard I, Coeur de Lion (1157-1199): Ja nus hons pris
- Anónimo francés (C. 1190): Pange melos lacrimosum
- Hildegard von Bingen: Laus Trinitati
- Anónimo francés (S. XIII): Quarte Estampie Royale
(Instrumental)
- Le Chatelain de Coucy (C. 1186-1203): La douce voiz
du rosignol sauvage (Tristán)
- Bernart de Ventadorn (C. 1130-1200) : Can vei la lauzeta (Tristán)
- Wolfram von Eschenbach (1170-1220): Do Man dem edelen syn
Getzeit
- Alfonso X, el Sabio: Des quando Deus sa Madre. Cantiga 419 (Rey Arturo)
- Alfonso X el Sabio: Dereit´é de ss´end´achar. Cantiga 108 (Merlín)
CONJUNT
Capilla Antigua de Chinchilla
Luisa Maesso, canto
Juan Francisco Sanz, canto y percusión
José Ferrero, canto, simphonia, salterio y arpa céltica
Alfonso Sáez, flauta, gemshorn, cornamusa y chirimía
Ana López Pintor, fídula y rabel
Sergio Alonso, viola, rabel y trompa marina
José Ferrero, director

107

CRÒNICA

Alaquàs ret homenatge a Ernest Lluch amb un concert de música
medieval

El Castell d'Alaquàs va acollir el dissabte 20 de
novembre el Concert Anual en memòria
d'Ernest Lluch, enguany protagonitzat per la
formació Capilla Antiga de Chinchilla. Aquesta
actuació s'emmarca dins de la programació de
Concerts
de
Tardor
organitzada
per
l'Ajuntament d'Alaquàs i es celebra tots els
anys per tal de mantenir viva la memòria, el
pensament i l'obra d'Ernest Lluch.
A l'acte van estar presents l'alcaldessa
d'Alaquàs, Elvira García, la filla d'Ernest Lluch,
Mireia Lluch, el president de la Secció Valenciana de la Fundació Ernest Lluch, Vicent Soler, el
subdelegat del Govern, Luis Felipe Martínez i diversos representants tant de la fundació Ernest Lluch
com de la fundació Bancaixa i la Universitat de València.
El concert oferí un ampli repertori de música medieval artúrica, sota el nom "L'arpa de Tristany", un dels
programes musicals amb més renom d'aquesta formació nascuda l'any 2002 i formada per músics
professionals amb un gran afany de recuperació i estudi de la música antiga i barroca. El fundador i
director del conjunt és el tenor José Ferrero. Capilla Antiga de Chinchilla ha participat en diversos
festivals de gran prestigi com el Festival de Teatre Clàssic de Chinchilla, el Festival de Música Antiga
d'Hellín, el Festival d'Òrgan de Liétor, el Festival de Música Antiga de Chinchilla o l'Octubre Musical de
Cartago. Ha realitzat també gravacions en CD i ha participat en diversos concerts per tota la geografia
valenciana.
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Secció Valenciana
Homenatge a Ernest Lluch –
Jornades sobre Economia Espanyola a Alacant
Economistes reten homenatge a Ernest Lluch, a Alacant

Dia: Divendres 12 Novembre
Hora: 10:45
Localització: Universitat d'Alacant
Organitza: Asociación Libre de Economía (ALdE) y la Universitat
d’Alacant
Col·labora: Fundació Enest Lluch - Sección Valenciana

CRÒNICA
Els economistes reunits en l'edició 25 de les Jornades sobre Economia Espanyola, organitzades per
l'Associació Lliure d'Economia (ALDE) i la Universitat d'Alacant, el passat 12 de novembre varen retre
homenatge a la figura d'Ernest Lluch, en el desè aniversari de la seva mort.
El professor José Luis García Delgado va destacar el compromís d'Ernest Lluch a tots els seus llocs.
Fins i tot va recordar una de les seves frases preferides: "Uns fan història i altres tenen ulleres per llegirla". D'altra banda l'ex-rector Andrés Pedreño, que va ser alumne de Lluch a València, va afegir que "no
sabia estar en els llocs sense comprometre's", al mateix temps que va ressaltar les seves aportacions,
visions i idees innovadores.

Intervingueren a l'acte:
Ignacio Raneda, rector de la Universitat d’Alacant
José Luís Garcia Delgado, president honorari de ALDE i exrector de la UIMP
Andrés Pedreño, exrector de la Universitat d’Alacant.
Antonio Escudero, catedràtic d'Història Econòmica de la Universitat d’Alacant, en nom del President de
la Fundació Ernest Lluch, Fabià Estapé.
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Secció Valenciana
Castelló recorda a Ernest Lluch - Signatura conveni amb la UJI

Castelló recorda a Ernest Lluch i se signa el conveni amb la UJI
Acte en record dels "10 anys sense Ernest Lluch"
amb Federico Mayor Zaragoza i signatura del
conveni entre la Fundació i la UJI
Dia: Dijous 11 Novembre
Hora: 19:00
Lloc: Saló d’exposicions de la Fundació Bancaixa. 2n pis mateix
edifici. Carrer d'Enmig, 82.
Organitza:Fundació Ernest Lluch - Secció Valenciana
Amb la col·laboració de: Universitat Jaume I; Fundació Bancaixa i
la Càtedra de la Unesco d’estudis per la Pau.

CRÒNICA
Ahir dijous 11 de novembre va tenir lloc la signatura del conveni entre la Universitat Jaume I i la Fundació
Ernest Lluch i l'acte en record dels "10 anys sense Ernest Lluch", a Castelló. Per a l'ocasió es comptà amb
la conferència de Federico Mayor Zaragoza, així com de les intervencions del vicepresident de la
Fundació Ernest Lluch, Lluís Maria de Puig i del Rector de la Universitat Jaume I, Vicent Climent.
Segons Mayor Zaragoza: "Si alguna cosa va caracteritzar a Ernest Lluch va ser la seva defensa del diàleg
i dels valors de la pau". El president de la Fundació Cultura de Pau va fer aquestes declaracions davant
de la Llotja del Cànem de la capital de la Plana, poc abans d'assistir a l'acte d'homenatge que va
organitzar la Fundació Ernest Lluch en col.laboració amb la Universitat Jaume I a l'Edifici de Bancaixa.
Des d'ahir i al llarg d'una setmana romandrà a Castelló l'exposició "Ernest Lluch, el valor de la raó", una
oportunitat per aprofundir en el llegat de Lluch i per estendre la màxima que: la pau exigeix diàleg.
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Secció Valenciana
Xerrada dins del cicle “Per una sanitat pública de qualitat"

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

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

•

•

Jose Manuel Freire Campo. Cap del Departament de Salut
Internacional de la Escuela Nacional de Sanidad, Instituto de
Salud Carlos III, Madrid.
Vicente Ortún. Professor del Departament d'Economia i
Empresa i Director del Centre de Recerca en Economia i
Salut (CRES) de la Universitat Pompeu Fabra.
i la moderació a càrrec de: Salvador Peiró. Cap de l'Area
de Recerca en Serveis de Salut, Centre Superior
d'Investigació en Salut Pública (CSISP).
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Secció Valenciana
Homenatge Universitat de València

La Universitat de València recorda a Ernest Lluch,
deu anys després de la seva mort
Actes "10 anys sense Ernest Lluch" a la Universitat de València
Dia: Dilluns 22 Novembre
Hora: 12:00
Lloc: Universitat de València. Campus dels Tarongers
Organitza: UV i Fundació Ernest Lluch - Secció Valenciana

PROGRAMA
A les 12 hores
•
Acte acadèmic. Saló Sánchez Ayuso, Facultat d'Economia Presideix el senyor Rector, Esteban
Morcillo. Intervenen: La Degana de la Facultat, Trinitat Casasús, i, en nom del President de la
Fundació Ernest Lluch, Fabià Estapé, el president de la secció Valenciana, Vicent Soler.
•
Lliçó Magistral Ernest Lluch: "Mercat i Estat: paisatge per a desprès de la batalla", a càrrec
d'Anton Costas, catedràtic d'Economia Aplicada de la Universitat de Barcelona. Presenta el doctor
Salvador Almenar.
A continuació
•
Inauguració de l’Exposició “Ernest Lluch: el valor de la raó”. Al hall de la Facultat.
Per a cloure els actes
•
Col•locació de “flors fresques” en la ceràmica dedicada al professor Ernest Lluch, a la façana de la
Facultat que dóna al carrer del seu nom.
•
Interpretació del “Cant dels Ocells”, a càrrec del violoncel•lista, Pere Joan Carrascosa.
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CRÒNICA

La Facultat d’Economia de la Universitat de València va homenatjar a
Ernest Lluch
La Facultat d’Economia de la Universitat de València va homenatjar a
Ernest Lluch, en el desé aniversari del seu assassinat. Antón Costas,
catedràtic d'Economia Aplicada de la Universitat de Barcelona, fou
l’encarregat de pronunciar la primera lliçó magistral Ernest Lluch. Després
de l’acte, es va inaugurar al vestíbul de la facultat l’exposició Ernest Lluch:
el valor de la raó, que mostra un perfil de la personalitat, la trajectòria
acadèmica, política i mediàtica de Lluch. Posteriorment es va realitzar un
oferiment de flors fresques en la ceràmica a Ernest Lluch ubicada a la
façana de la facultat que dóna al carrer que porta el nom de Lluch. L’acte dotat d’una gran emoció va estat
acompanyat per un violoncel·lista. Durant l’acte, el rector Esteban Morcillo va destacar l’empremta que
va deixar a la ciutat de València i a l’economia valenciana i va recordar que Lluch fou “una persona que no
passava pels llocs sinó que deixava que les persones passaren per ell”, i va apuntar que fou un
“intel·lectual compromès, crític, un dissident s’ha dit fins i tot, algú molt volgut per la societat”. A l’acte hi
varen assistir un gran nombre de representants de la política valenciana com és el cas del secretari
general del PSPV, Jorge Alarte; el delegat del Govern, Ricardo Peralta; la senadora Carme Alborch; el
diputat Joan Calabuig, entre altres; així com múltiples personalitats dels àmbits cultural i universitari.
També hi foren presents el periodista J.J. Pérez Benlloch i la degana de la facultat, Trinidad Casasús,
qui va recordar a Lluch com “un dels membres d’aquest claustre de professors”, en referència al centre
que dirigeix. “Lluch fou, a més de polític, un universitari, professor i investigador amb una vocació
autèntica”. Per a la degana, la Facultat d’Economia és el lloc adient perquè la Universitat el recorde,
“aquesta Universitat va ser seua durant un període de la seua vida i ací va deixar una gran empremta, i un
gran nombre de deixebles”. Casasús ha apuntat com una característica de Lluch la defensa “del capital
humà com a base de tota transformació”. Vicent Soler, president de la secció valenciana de la Fundació
Ernest Lluch i catedràtic d’Estructura Econòmica de la UV, ha recordat com “fa deu anys la intolerància
política va acabar amb Ernest Lluch, però no van aconseguir acabar amb el seu pensament. 10 anys
després estem dient-los que el seu testimoni segueix ben viu”.
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Secció Valenciana
Acte en homenatge a Ernest Lluch a Morella

Acte en homenatge a Ernest Lluch a Morella
Dia: Dilluns 6 Desembre
Hora: 12:00
Localització: Morella (Castelló)
Organitza: Ajuntament de Morella, amb la col·laboració de Fundació
Ernest Lluch - Secció Valenciana
CONVOCATÒRIA
El proper dilluns 6 de desembre a les 12 hores, l'Ajuntament de Morella
organitza un acte en homenatge a Ernest Lluch que comptarà amb la presència del vicepresident de la
Fundació Ernest Lluch, Lluís Maria de Puig, i de l'alcalde de Morella, Joaquim Puig. La jornada
començarà amb la visita a l'Exposició: Ernest Lluch, el valor de la raó, per seguir després amb els
parlaments institucionals.
CRÒNICA
Morella ha homenatjat a l’ex-ministre de Sanitat i Comerç, Ernest Lluch, assassinat fa deu anys per la
banda terrorista ETA. L’alcalde de Morella, Ximo Puig i el membre de la Fundació que porta el nom del
polític, Daniel Gozalbo, han iniciat els actes en reconeixement a la labor i els ideals de Lluch.
L’homenatge ha finalitzat amb el descobriment d’una placa al Centre de Salut, que ha comptat amb la
presència de la directora general de Drogodependències de la Conselleria de Sanitat, Sofía María Tomás
Dols. El primer edil de la localitat, ha destacat en el seu discurs que “Lluch va ser assassinat fa deu anys,
però la seua memòria està més viva que mai i les seues propostes tenen una enorme vigència”. A més,
Puig comentava els llaços que li van unir el polític, que va conéixer en l’època de transició. Per a ell, Lluch
“era la imatge per a avançar, la consolidació de la democràcia”. A més, ha mencionat algunes de les
“lliçons” que va aprendre d’ell, com “la passió i compromís fins a l’últim dia; Lluch no passava per la
història, sinó que volia escriure eixa història”.
L’alcalde de Morella també ha recordat els valors que va defendre Lluch, com la “universalització de la
sanitat”, “la constància i capacitat de lluita permanent” o “la democràcia com l’única forma de créixer”. Puig
ha volgut citar algunes de les frases del polític, com que “al final de la vida has d’haver donat més del que
els altres t’han donat, i Lluch va donar molt més”. Per la seua banda, Gozalbo definia Lluch com “un
seductor intel·lectual, culte, tolerant i apassionat”. També recordava la seua vida vinculada a l’àmbit
acadèmic i explicava que Lluch entenia que “fer una bona universitat, és una mostra de fer un bon país”.
Finalment, concloia la seua intervenció amb un “què
la memòria de Lluch siga eterna”.
Després de les intervencions s’ha inaugurat
l’exposició “Ernest Lluch, el valor de la raó”, que fa un
recorregut per tota la vida i obra de l’ex-ministre. La
mostra romandrà oberta al públic fins al pròxim 17 de
desembre.
Els Gaiteros de Morella han acompanyat tots els
assistents a l’acte, amb una cercavila fins al Centre
de Salut. Allí s’ha descobert una placa en què es
podia llegir “A Ernest Lluch, impulsor de la
universalització de la sanitat pública, testimoni del
seu compromís per la llibertat i la justícia social”.
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5 Publicacions 2010
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 2010. 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.

Títol: The world after the crisis: Implications for globalitzation and
economic growth
Autor: Dani Rodrik
Edita: Fundació Ernest Lluch
ISBN: 978-84-692-9556-4
Col·lecció: Acadèmica
Resum: Transcripció de la conferència que el prestigiós economista i professor de la John F.
Kennedy School of Government, Harvard University, Dr. Dani Rodrik, va oferir en el marc de la
III Conferència Anual Ernest Lluch, celebrada a l’auditori La Pedrera de Caixa Catalunya, el
divendres 29 de maig de 2009.
Títol: Salut en totes les polítiques: l’oportunitat de la salut comunitària
Autor: DDAA
Edita: Generalitat de Catalunya. Departament de Salut
Col·lecció: Salut
Resum: Ponències de la III Jornada Ernest Lluch de Sanitat que es va
celebrar el 29 d’octubre de 2009

Títol: Ernest Lluch Opina. 10è volum
Edita: Editat per Ajuntament de Vilassar de Mar i Fundació Ernest Lluch
Pròleg: a càrrec de Muriel Casals
Col·lecció: Ernest Lluch Opina
Resum: Publicació del desè volum d’Ernest Lluch Opina, recull d’articles publicats per Ernest
Lluch a La Vanguardia. Enguany el pròleg l’ha escrit Muriel Casals, economista i presidenta
d’Òmnium Cultural.
Títol:Creences, religions i esfera pública:una reflexió per al segle XXI
(VI Jornada 2009)
Autor: Lluís Duch, José maría Contreras i Juan José Tamayo
Editor: Fundació Ernest Lluch i Museu de la Mediterrània
ISBN: 13: 978-84-693-4565Col·lecció: Jornada Torroella
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Resum: La present publicació recull les intervencions dels tres ponents que el dissabte 3
d’octubre de 2009 van participar en la VI Jornada Ernest Lluch de Torroella de Montgrí per
reflexionar i debatre sobre Creences, religions i esfera pública: una reflexió per al segle XXI.

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. III Beca Recerca i
Esport (2009)
Autor: Josep Solà i Santesmases
Editor: Fundació Ernest Lluch i Fundació Barcelona Olímpica
Col·lecció: Esport
Resum: Edició del treball d’investigació realitzat per Josep Solà, guanyador de la III Beca
Esport i Recerca que convoquen la Fundació Barcelona Olímpica i la Fundació Ernest Lluch
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.
Títol: El camí cap a l’Amèrica Llatina. La internacionalització de les
empreses espanyoles (1980-2006)
Autor: Eloi Serrano i Robles
Edita: Pagès Editors/ Milenio
ISBN: 978-84.9975-041-5
Col·lecció: Beca de Recerca
Resum: Per poder contextualitzar millor el camí que dugué a les empreses espanyoles a
establir-se a l’Amèrica Llatina, el llibre fa especial atenció als canvis institucionals i al procés de
privatitzacions i liberalització econòmica que es va donar a la regió a finals dels noranta a partir
de les mesures proposades pel Consens de Washington. Publicació de la recerca guanyadora
de la V Beca de Recerca Ernest Lluch.
Títol: MEMÒRIA 2009
Autor: Fundació Ernest Lluch
Edita: Fundació Ernest Lluch
Col·lecció: Altres

Resum: Memòria econòmica i d'activitat de la Fundació Ernest Lluch
corresponent a l'any 2009.
Títol: PRESENTACIÓ FUNDACIÓ ERNEST LLUCH
Autor: Fundació Ernest Lluch
Edita: Fundació Ernest Lluch
Col·lecció: Altres
Resum: Presentació de la Fundació Ernest Lluch en la qual s’especifiquen
els objectius, la missió i les principals línies de futur de la Fundació.
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6 Històric Cronològic d’Activitats 2010
En ordre cronològic els actes que s’han desenvolupat han estat els següents:

Gener
Divendres 22
Ernest Lluch i l'Economia de l'Empordà
Presentació del llibre Ernest Lluch i l'Economia de l'Empordà, de Joan Armangué. Amb
la participació de Josep Ministral, Pere Gifre, Rosa Lluch, Consol Cantenys i Joan
Armangué. Sala d'actes del Consell Comarcal de l'Alt Empordà (C/ Nou, 48, Figueres).

Dijous 28
Premi Medical Economics a Ernest Lluch
El vicepresident Enric Lluch, en nom de la Fundació Ernest Lluch, va assistir a l'acte
de lliurament dels premis Medical Economics 2010, en el marc del qual s'atorgà el
Premi Especial del Jurat a Ernest Lluch, a títol pòstum, en el 25è aniversari de
l’aprovament de la Llei General de Sanitat. Hotel Palace Madrid(Plaza de las Cortes, 7.
Madrid).

Febrer

Dijous 11
IV Conferència Anual Ernest Lluch
La quarta edició de la Conferència Anual Ernest Lluch comptà amb la presència d'un
dels historiadors hispanistes més influents dels nostres temps, Sir John Elliott.
Dijous 18
El Control de la Corrupció. Instruments i Indicadors per a la seva Anàlisi
La Facultat de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat Pompeu Fabra 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, van organitzar per quart any
consecutiu la Jornada Ernest Lluch de Ciències Polítiques i Socials
Dilluns 22 Febrer
Utopies Quotidianes 2010
Un cicle de diàlegs mensuals que, al llarg de tot l'any 2010, ha reflexionat sobre els
principals temes que apareixen amagats, disfressats o mal explicats a la societat
actual.
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Març
Dijous 11
Una Llei Contra la Privatització de la Sanitat? Secció valenciana
Taula rodona en motiu del debat parlamentari sobre la modificació la Llei 15/97 sobre
Noves Formes de Gestió Sanitària del Sistema Nacional de Salut. Col·legi Major
Rector Peset (Sala de la Muralla). Plaça del Forn de Sant Nicolau, 4, València.
Dimarts 16
Valors Cívics i Vida i Obra d'Ernest Lluch
La Fundació Ernest Lluch ha col·laborat de nou 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.
Dimarts 23
Acte Anual Beca Recerca i Esport
La Fundació Barcelona Olímpica i la Fundació Ernest van realitzar l'Acte Anual de
lliurament de la Beca Recerca i Esport i de la presentació de la publicació de la
recerca. Ambdues entitats lliuren 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.
Abril
Dijous 8
Premi Ernest Lluch a l'esportivitat
La Fundació Ernest Lluch, a proposta de la seva Comissió Esportiva va atorgar 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.
Dissabte 24
La Música dels Mestres de Capella de Sant Esteve d’Olot
Sisena edició del concert biennal amb el qual es donà a conèixer el fons musical de
l’església parroquial de Sant Esteve d’Olot.
Maig
Dilluns 10
Jornada sobre Municipis 2010
La jornada d’enguany es va centrar en la situació i relació que hi ha entre el
Finançament municipal i el desenvolupament local, i ho va fer a través d’aquelles
iniciatives municipals que s’han dut a terme a fi de respondre a la situació de crisi
econòmica dels governs locals.
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Juny
Dijous 3
Vies de Diàleg 2010
Per sisè 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
Dijous 3
Cost Social de la Privatització de la Sanitat. L'experiència Anglesa
L’Associació Ciutadana per a la Promoció i Defensa de la Salut del País Valencià
(ACDESA-PV) i la secció valenciana de la Fundació Ernest Lluch organitzen el cicle
Per una sanitat Pública i de qualitat.
Dimecres 9 -dimarts 15
Inauguració de l'exposició sobre Ernest Lluch a Alacant
Durant el mes de juny, l'exposició sobre Lluch s'exhibirà a Alacant
Divendres 18
I Jornada sobre conflictes i pau
Acte acadèmic a la Universitat d'Alacant sobre conflictologia i cultura de la Pau.
Dilluns 28
Lliurament del Premi Ernest Lluch de Ciències Socials i Polítiques
El proper dilluns 28 de juny tindrà lloc l'acte de lliurament d'aquest premi destinat a
l'alumnat de batxillerat de Catalunya.
Dilluns 28
Inauguració de l’Exposició sobre Lluch a Girona
L'exposició Ernest Lluch, l'esforç per construir un país, s'exhibeix a Girona, del 28 de
juny i fins el 5 de setembre de 2010.
Dimarts 29
Se signa un Conveni de Col·laboració amb la Universitat de València
La Universitat de València i la Fundació Ernest Lluch signen un conveni de
col·laboració.
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Juliol
Dilluns 12
X Seminari Ernest Lluch en els Cursos d'estiu de la Universitat del País Basc
La Fundació Ernest Lluch col·labora amb la Universitat del País Basc (UPV-EHU) en
l’organització del X Seminari Ernest Lluch
Dilluns 12
III Seminari d'estiu Ernest Lluch (Uimp)
Se celebra a la seu de la UIMP a Santander, el III Seminari Ernest Lluch d'Història del
Pensament Econòmic
Dijous 22
Poder i Política: El Poder de la Política
Acte anual que se celebra en el marc de la Universitat d'Estiu de Gandia amb la
col·laboració de la Càtedra Alfons Cucó.
Agost
Divendres 6
Festival de Música de Torroella de Montgrí 2010
Concert anual dedicat a la memòria d’Ernest Lluch dins del Festival de Músiques de
Torroella de Montgrí

Setembre

Dijous 23 i Dissabte 25
Homenatge A Lluch 10 Anys Sense Ernest Lluch - L'Economia Política i la
Creació de l'Esfera Pública a la Il·lustració Europea
Seminari en record d'Ernest Lluch, a l'Institut Internacional Xabier Maria de Munibe
d'Estudis del Segle XVIII. El Seminari se celebrarà del 23 al 25 de setembre, al Palau
d'Insausti, a Azkoitia,...
Divendres 24 – diumenge 26
L'Auditori Recorda a Ernest Lluch en el Concert Inaugural de L'OBC
Des de la Fundació Ernest Lluch es vol agrair molt sincerament i pública, a la direcció
de l’Auditori per aquest gest que inicia de manera simbòlica els actes de record en els
10 anys d’absència.
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Octubre
Dissabte 16
La Societat Virtual – Torroella de Montgrí
La societat virtual, és el tema que va centrar l’interès de la VII Jornada Ernest Lluch de
Torroella de Montgrí, que organitzen el Museu de la Mediterrània i la Fundació Ernest
Lluch amb el suport de Fundació Caixa Girona.
Dijous 28 i divendres 29
Integritat i Transparència, Dos Pilars Bàsics per al Bon Govern?
Les Jornades sobre Integritat i Transparència van tenir lloc a Barcelona a finals
d’octubre (dies 28 i 29) i les organitzà la Fundació Catalunya Europa i el Cercle Cívic
Alcyón, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, l'Institut Català d'Avaluació de
Polítiques Públiques (Ivàlua), la Universitat Pompeu Fabra, la Diputació de Barcelona i
la Fundació Ernest Lluch.
Novembre
Dimecres 3
Ernest Lluch: Medalla d'or de l'Ordre al Mèrit del Pla Nacional dobre Drogues
Acte de lliurament de la Medalla d'Or de l'Ordre al Mèrit del Pla Nacional sobre
Drogues, que el Ministeri de Sanitat concedeix a Ernest Lluch a títol pòstum. L’acte
començarà amb una taula rodona...
Dimecres 10
Aragó Recorda a Ernest Lluch
El proper dimecres 10 de novembre a les set de la tarda, al Paranimf de la Universitat
de Saragossa, tindrà lloc l'acte principal d'homenatge a Ernest Lluch, a terres
aragoneses.
Signatura per a la creació de la Càtedra Ernest Lluch a la UZ
Dijous 11
Castelló Recorda a Ernest Lluch
La secció valenciana de la Fundació Ernest Lluch organitza diversos actes en record
d'Ernest Lluch, a Castelló i província. Es tracta d'una bona oportunitat per homenatjar
a Ernest Lluch i per visitar l'exposició Ernest Lluch el valor de la raó, que s'exhibirà en
paral·lel a l'acte de record.
Signatura d’un conveni de col·laboració amb la Universitat Jaume I de Castelló
Divendres 12
Les Jornades d'Economia Espanyola d'Alacant reten homenatge a la figura
d'Ernest Lluch
Els economistes reunits en l'edició 25 de les Jornades sobre Economia Espanyola,
organitzades per l'Associació Lliure d'Economia (ALDE) i la Universitat d'Alacant, reten
homenatge a la figura de Lluch. Localització: Universitat d’Alacant
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Dimarts 16
El Copagament en sanitat. Elements per a un debat Informat a València, amb José
Manuel Freire i Vicente Ortún

Acte que comptarà amb la intervenció de: Jose Manuel Freire Campo. Cap del
Departament de Salut Internacional de la Escuela Nacional de Sanidad, Instituto de
Salud Carlos III, Madrid.
Localització: Col·legi Major Rector Peset de la Universitat de València

Dimecres 17
Homenatge del Cercle d’Economia amb Salvador Alemany, Enric Corominas, Anton
Costas y Javier Solana.

Ernest Lluch. 10 anys després Ernest Lluch fou un polític molt influent en la transició i
en els primers anys de vida en democràcia; un reconegut acadèmic i un ciutadà
comprès. Localització: Cercle d'Economia (Provença 298, 08008 Barcelona)
Dissabte 20
Concert al Castell d'Alaquàs en Homenatge a Ernest Lluch
Programa - Repertori El arpa de Tristán Música medieval artúrica - Alfonso X el Sabio
(1221-1284): O que a Santa María. Cantiga 35 (Rey Arturo) - Anónimo inglés (S. XIII):
Danzas del Bosque sin...
Diumenge 21
Trobada - esmorzar amb Patrons, Fundadors, Amics i Protectors de la Fundació
Ernest Lluch acte intern
Trobada institucional d’ordre intern per a exposar la tasca feta, la tasca per fer i canvis
que preveu la Fundació per als propers 10 anys. Coincidint amb aquest acte es preveu
exhibir l’exposició Ernest Lluch, l’esforç per construir un país.
Localització: Seu Fundació Ernest Lluch – Biblioteca Ernest Lluch de Vilassar de Mar
Dilluns 22
La Universitat de València recorda a Ernest Lluch, Deu anys després de la seva
mort
El proper dilluns 22 de novembre, la Universitat de València i la Facultat d'Economia
de la mateixa, homenatgen a Ernest Lluch, qui fou professor de la Universitat.

Desembre
Dijous 2
Barcelona recorda Ernest Lluch amb Borja de Riquer, Xavier Sardà, Enric Lluch i
l’Excm. alcalde Sr. Jordi Hereu

Passeig per la Barcelona de Lluch, politica, històrica i ciutadana.
Lloc: Saló del Tinell. Barcelona
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Dijous 9
Presentació del Xè volum "Ernest Lluch Opina" amb Muriel Casals, Lluis Maria de
Puig i Joaquim Ferrer (alcalde de Vilassar)

Acte de presentació del desè recull d’articles de premsa, publicats per Ernest Lluch a
La Vanguardia, entre 1994 i l'any 2000.
Lloc: Sala d’actes de la Biblioteca Ernest Lluch de Vilassar de Mar
Dissabte 11
Acte institucional de record amb Enric Lluch, Pere Gimferrer i el MH President de la
Generalitat de Catalunya.

El 21 de novembre farà 10 anys de l’assassinat d'Ernest Lluch. La Fundació Ernest
Lluch impulsa una sèrie d’activitats en el seu record a Catalunya i arreu dels territoris
lluchians.
Lloc: Saló Sant Jordi. Palau de la Generalitat de Catalunya.
Dissabte 11
La RCOC dedica a Ernest Lluch l'òpera Sesostri de Domènec Terradellas en la
seva estrena mundial a Barcelona
La Reial Companyia d'Òpera de Cambra de Barcelona dedica aquesta òpera a Ernest
Lluch, melòman i admirador de la música de Terradellas
Lloc: L’Auditori d Barcelona
Dimarts 14
Jornada acadèmica sobre Economia, a la UB – Homenatge a Ernest Lluch amb
Josep Ramoneda, Carles Sudrià i Joan Tugores.

La jornada d'enguany se centra en "Economia i Filosofia", i constarà de tres ponències
inicials i d'un debat posterior.
Lloc: Facultat Economia i Empresa. Universitat de Barcelona
Dimarts 21
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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