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0 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 intellectual, la producció acadèmica, els compromisos cívics i les aspiracions
socials, culturals i esportives amb les que Ernest Lluch ens interpellava.
És per aquest motiu, que des dels seus inicis la Fundació promou, organitza i realitza,
un ampli ventall d’activitats relacionades amb el bagatge intellectual, cultural i
acadèmic d’Ernest Lluch, en els àmbits en què va excellir 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 collaboracions 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 2009 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 2011, al mateix temps que esdevé una bona eina de presentació i difusió
dels objectius de la Fundació, arreu.
Aquest any 2011 ha estat un any, de desplegament de l’àmbit de l’eix principal de
treballa de la Fundació: l’eix del Diàleg. L’eix es desenvolupa a partir del Projecte
Diàlegs per a la qualitat democràtica que enguany ha comptat amb l’inestimable suport
de RBA i l’Obra Social “la Caixa”.
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
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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
collaboració amb les universitats així com la creació de la primera Càtedra Ernest
Lluch vinculada a la Universitat de Zaragoza, a través de la qual es vehiculen 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
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 collaboració de la Biblioteca Ernest Lluch de
Girona.
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 collaboració de
diferents institucions, entitats i organitzacions.
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 collaboració de totes aquelles persones que fan possible que la
Fundació Ernest Lluch avanci en la consecució dels reptes illusionants que tenim
plantejats.
Salutacions cordials,
Fabià Estapé i Rodríguez
President Fundació Ernest Lluch
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1 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.
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ÒRGANS DE GOVERN DE LA FUNDACIÓ ERNEST LLUCH

PATRONAT a 31.12.2011
- 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)
Joaquim Albareda Salvadó
Salvador Almenar Palau
Jon Arrieta Alberdi
Francesc Artal Vidal
Baltasa Aymerich i Corominas
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 Carles García Cañizares)

Aurora Egido Martínez
Manel Esteve Rios
Joan Fuster Sobrepere
Joan Gaspar Farreras
Eugeni Giral Quintana
Jordi Guiu Payà
Simone Léger Brucker
Joaquim Llach i Mascaró
Vicent Llombart Rosa
Jordi Maluquer Bonet
Enric Pujadas Rovirosa
Clementina Ródenas Villena
Alfonso Luis Sanchez Hormigo
Eduard Sans Subirana
Xavier Sardà Tamaro
Antoni Segura Mas
José Mª Serrano Sanz
Vicent Soler Marco
Albert de la Torre i Fornells
Joan Trullén Thomàs
Universitat Internacional Menéndez
Pelayo
Santi Vila i Vicente

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 (coopt)
Joaquim Llach (coopt)
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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)

Eulàlia Lluch Bramon
Rosa Lluch Bramon
Mireia Lluch Bramon

DIRECCIÓ FUNDACIÓ ERNEST LLUCH
Ferriol Sòria Ortiz (Director - Gerent)

PERSONAL FUNDACIÓ ERNEST LLUCH
Jordi Ferrer Fontanet (Responsable de projectes)
Esther Fraile Esteban (Responsable de secretaria)
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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
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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
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2 Informe de Gestió 2011
2.1

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, en una actuació basada
en la reflexió intellectual, la producció acadèmica, els compromisos cívics i les
aspiracions socials, culturals i esportives de qui dona nom a la Fundació.
Els àmbits bàsics d’actuació són, doncs, aquells en que Ernest Lluch excellí i pels
quals fou reconeguda la seva personalitat i aportació: econòmic, històric, periodístic,
polític, cívic, cultural, musical i esportiu. Per abraçar tots aquests aspectes la Fundació
ordena els seus camps d’actuació en els àmbits temàtics que es presenten a
continuació:
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 fomentar la reflexió
intellectual, la producció acadèmica, els compromisos cívics i les aspiracions socials,
culturals i esportives, tots ells camins oberts per Ernest Lluch.
La Fundació pretén projectar a futur les inquietuds d’Ernest Lluch, esdevenint un
referent en els àmbits descrits anteriorment amb la voluntat de que la figura de Lluch
no sigui un final sinó un inici generador de saber i reflexió per a la ciutadania.
La Fundació Ernest Lluch, per al període 2010-2020, proposa un pla d’actuació en
diferents eixos:
•

Eix central - Diàleg: el diàleg per la convivència entre els ciutadans de Catalunya,
Espanya i Europa. Aquest eix vehicula i centra la tasca de la Fundació cap a la
vertebració d’un discurs a l’entorn de la manera d’entendre’ns des de la igualtat en
la discrepància, treballant l’enginyeria social per al diàleg que pot tenir, d’alguna
manera, el cas espanyol com a punt de partida i Europa com a marc d’arribada.
La independència de la Fundació garanteix un tractament sense complexos però
ferm en la defensa del diàleg per propiciar els acords que s’estimin oportuns en
benefici de la convivència territorial. I ho fem partint de Lluch i des de Catalunya
cap a Espanya. Es tracta d’analitzar i cercar l’arquitectura i l’estructuració territorial
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que permeti l’èxit de la convivència, per tal de garantir el respecte de la diversitat
entre iguals i fomentar el reconeixement de la diversitat cultural i nacional, i la
plurinacionalitat sense partir d’apriorismes, sense establir tractes discriminatoris o
de subordinació. Entenem que, sens dubte, la dialèctica ha de ser l’eina per tal de
superar conflictes en estats democràtics.
Partim de la base que de les consegüents anàlisis econòmiques d’equitat,
eficiència, eficàcia en el benestar de les persones i de les anàlisis de
descentralització competencial i sectorial adequades, ha de ser possible projectar
els fonaments d’una convivència harmònica i constructiva.
Els objectius que es plantegen són:
o
o
o
o
o
o

•

Promoure el diàleg com a estímul i com atreviment
Fomentar la reflexió a l’entorn de temàtiques que generen discursos
divergents als diferents territoris.
Copsar els instruments necessaris per al bon encaix i convivència territorial
Fomentar la recerca i la reflexió en aquest camp
Generar formació i transferència de coneixement
Proporcionar un instrument intelligent per a la resolució de conflictes

Eix temàtic: estructura en quatre àmbits d’actuació les inquietuds polifacètiques
d’Ernest Lluch, amb la doble voluntat de nodrir l’eix central plantejat i de continuar
la tasca realitzada per la Fundació en aquests darrers cinc anys:
o

Memòria i arxiu: Aquest àmbit corresponent a l’eix fundacional té com a
finalitat principal la gestió del Fons i Arxiu Ernest Lluch, on s’inclou
correspondència i documentació personal i familiar, així com la compilació de
material generat per la participació d’Ernest Lluch als mitjans de comunicació.
També s’ha treballat per publicar la seva bibliografia completa, per aconseguir
uns volums complets d’homenatge acadèmic en el si de l’obra Miscellània, per
reeditar obres seves i fomentar els estudis biogràfics, les exposicions i les
monografies sobre la seva obra intellectual i política.

o

Acadèmic i universitari: L’actuació de la Fundació en aquest àmbit s’orienta a
partir d’una doble font de reflexió i treball. D’una banda, la reflexió orientada a
futur basada en el pensament i acció de Lluch i que es va concretant en l’estudi
de les relacions econòmiques, de benestar social, les relacions culturals i de
convivència i diàleg entre Catalunya, Espanya i Europa. D'altra banda,
l’actuació ve 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. Així mateix, però, també hi entren
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aquells àmbits acadèmics que de resultes de la seva tasca com a polític i
economista estudien la manera de conviure i relacionar-se entre els pobles
d’Espanya.
o

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.

o

Cultural i esportiu: Ernest Lluch fou també un home d’aficions i de passions,
individuals i collectives. Es va interessar per la pintura, l’escultura,
l’arquitectura; fou 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, iniciada aquest 2011, en la que la Fundació projecta
a futur les inquietuds de Lluch, fent de la mateixa 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 2011 l’activitat de la Fundació s’ha desenvolupat sobretot a partir de dos eixos:
1) Un primer, transversal, l’Eix del Diàleg, centrat en el Projecte de Diàlegs i una activitat
complementària sobre el Diàleg Catalunya – València.
2) Un segon basat en el desenvolupament dels projectes dels 4 eixos amb els que s’estructuren les
activitats de la Fundació:
a)
b)
c)
d)

Científic i Universitari
Cívic i Polític
Arxiu i Memòria
Cultural i Esportiu
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1) EIX DIÀLEG
Projecte 10 Diàlegs per als pobles d’Espanya
S’ha executat el projecte 10 Diàlegs per als pobles d’Espanya. El concepte “de les Espanyes
possibles” que sovint emprava Ernest Lluch inspira el projecte “Diàlegs” impulsat per la Fundació
Ernest Lluch amb el suport de l’Obra Social "la Caixa", i que pretén esdevenir un pont i un punt de
diàleg entre les diferents sensibilitats i expressions de la diversitat democràtica de Catalunya, Espanya
i Europa.
S’han dut a terme 10 Diàlegs, convertits a la vegada en programa de Televisió:
•

•
•

•

•
•

•
•

•
•

Inmersos en la economía global – Protagonitzat per Francisco Pérez Garcia, Catedràtic
d’Anàlisi Econòmic de l’UV i director de l’IVIE i Luis de Guindos Jurado, director del Centre
financier de PwC i IE Business School
En medio de los medios – Protagonitzat pel lletrat, periodista i articulista, José Antonio
Zarzalejos i Joan Manuel Tresserras, doctor en Ciències de la Informació i professor de l’ UAB.
La textura social de las nuevas identidades – Protagonitzat per Joaquín Arango, Catedràtic
de Sociologia de la Universitat Complutense de Madrid i Francisco Javier Elzo, Catedràtic de
Sociologia de la Universitat de Deusto.
Lenguas y culturas: la convivencia posible – Protagonitzat per Juan Luís Cebrián,
periodista, escriptor i acadèmic i Salvador Giner, sociòleg i Catedràtic emèrit de la UB,
protagonitzant aquest diàleg.
Naciones y nacionalismos en la España contemporánea – Protagonitzat pels historiadors
Borja de Riquer i Juan Pablo Fusi.
Economía: Gobernanza, Estado del bienestar – Protagonitzat per Emilio Ontiveros,
Catedràtic d’Economia de la Universitat Autònoma de Madrid i de Guillem LópezCasasnovas, Catedràtic d’Economia de la Universitat Pompeu Fabra.
Nodos y redes. Infraestructuras y capitales – Protagonitzat pels catedràtics de geografia,
Juan Romero (Universitat de Valencia) i Josefina Cruz Villalón (Universitat de Sevilla).
La calidad democrática en España – Protagonitzat per Daniel Innerarity, Catedràtic de
filosofia social i política. Universitat del País Basc i José Maria Lassalle, Professor d’Universitat
i Secretari de cultura del PP.
Europa, destino común - Protagonitzat per Joan Majó Ingenier i exministre d’Industria i
Enrique Barón, economista, advocat polític.
30 Años de Constitución. Balance y Perspectivas - Protagonitzat per Miquel Roca, advocat i
pare de la Constitució i Gabiel Elorriaga, advocat i polític, membre del PP

Es va negociar amb direcció de TVE Sant Cugat positivament i el 23 de setembre varen començar les
emissions a La 2 de les gravacions en un programa que es diu (Diálogos). Els programes presenten un
acumulat de 500.000 espectadors.
S’ha creat una pàgina web ad hoc al projecte http://fundacioernestlluch.org/dialegs/
El projecte té unes Jornades de Presentació, de caràcter singular, on es va donar a conèixer un
informe a mode de conclusions a partir dels continguts dels diàlegs generats. A la vegada comptava
amb una taula de debat s’exposaran les tesis i principals arguments dels dialogistes, que des de la
diversitat i complementarietat d’arguments, idees i propostes han explorat la Catalunya, Espanya, i
Europa democràtiques del segle XXI. L’acte fou obert al públic general i comptà amb la participació
dels principals protagonistes dels diàlegs.
Els 4 actes de presentació tenen identitat pròpia i debatran a l’entorn de:
•

El diàleg per a la qualitat democràtica ( Barcelona i Madrid)


BARCELONA - 15 novembre de 2011. CaixaForum Barcelona. Amb la presència de
Joaquin Arango, Daniel Innerarity, Joan Majó, José Antonio Zarzalejos i Joan Manuel
Tresserras moderats per Antonio Franco.
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•

El Diàleg territorial en la competitivitat i el finançament d’infraestructures (València)


•

MADRID – 22 de novembre de 2011. CaixaForum Madrid. Amb la presència de Juan Lis
Cebrián, Josefina Cruz Villalón, Daniel Elorriaga, Emilio Ontiveros, moderats per Antonio
Franco.

VALÈNCIA -24 de novembre de 2011. Seu UIMP. Amb Joan Romero, Francisco Pérez,
Paco Coca, moderats per Vicent Soler.

Diàlegs sobre la crisi econòmica i les possibles vies de sortida (Saragossa)
 SARAGOSSA – 15 de desembre de 2011. Paranínfo Universidad de Zaragoza. Amb la
presència de Francisco Pérez, José Maria Serrano i Enrique Barón.

Diàleg Catalunya – València.
Es va dur a terme també una activitat sobre el Diàleg Catalunya – València a l’Ateneu Barcelonès amb
gran èxit de públic i ponents.
Economia i societat: Valencia i Catalunya sempre distants? (A propòsit de la publicació del llibre de V.
Soler "L'ofici de raonar")

Participants:
• Germà Bel, catedràtic d'economia de la Universitat de Barcelona
• Vicent Soler, catedràtic d'economia de la Universitat de Valencia
• Presentador: Francesc Viadel, periodista i escriptor.

14

2) EIXOS DE LES ACTIVITATS
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
En el marc d’aquest acte va tenir lloc la presentació del llibre Tradició constitucional i història nacional
(1808-1823). Llegat i projecció política d’una nissaga catalana, els Papiol, de Jordi Roca i Vernet,
guanyador de la VI Beca de Recerca Ernest Lluch (2009) i del lliurament de la recerca realitzada per
Ivan Armenteros, guanyador de la setena edició (2010).
Intervingueren:
• Agustí Alcoberro, director del Museu d’Història de Catalunya.
• Joaquim Albareda, historiador i prologuista del llibre.
• Josep Maria Carreras, comissió Acadèmica Fundació Ernest Lluch
• Jordi Maluquer Bonet, comissió Cultural de la Fundació Ernest Lluch
• Jordi Roca, guanyador de la VI Beca de Recerca Ernest Lluch (2009) i autor del llibre.
• Glòria Ballús i Antonio Ezquerro, III Beca Ernest Lluch de Recuperació del Patrimoni Musical
Premi Secundària 2011
S’ha continuat la tasca del V Premi Ernest Lluch Ciències Socials i Polítiques fruit de la collaboració
amb la 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, El jurat del VI Premi Ernest Lluch de Ciències
Socials i Polítiques, reunit el dia 7 de juny del 2011, va decidir atorgar el VI Premi Ernest Lluch de
Ciències Socials i Polítiques, dotat amb 2.000€, al següent treball: "La relació sino-africana i el nou
mapa mundial",
Seminari Ernest Lluch a la UB
Dijous 10 de novembre, 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 Ernest Lluch i la
Universitat de Barcelona, en el que esdevé un acte de record a Ernest Lluch i una jornada acadèmica
de gran nivell.
La crisi del deute i l'euro 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 José Carlos Díez, economista en
cap d'Intermoney i Santiago Carbó, catedràtic d'Anàlisi Econòmica de la Universitat de Granada.
L'acte fou presidit per la degana de la Facultat, Elisenda Paluzie, i va comptar també amb la
participació del vicepresident de la Fundació Ernest Lluch, Lluís Maria de Puig.
V Jornada Ernest Lluch de Ciències Polítiques i Socials
La Jornada Ernest Lluch de Ciències Polítiques i Socials, que ha arribat a la seva sisena edició, ha
pretès enguany enriquir l’anàlisi i la reflexió sobre la Xenofòbia a casa Nostra. Estudiants i professors
omplen l'auditori en aquesta jornada que ha comptat amb la conferència de l'historiador Xavier Casals,
seguida per una taula rodona protagonitzada per Oriol Amorós, Ismael Palacín, Beatriu Guarro, i el
propi Casals
Homenatge Acadèmic a Ernest Lluch al Centro Aragonès de BCN
Aurora Egido glosa la figura d'Ernest Lluch a la presentació del llibre La Luz de la razón. Literatura y
cultura del Siglo XVIII.
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El dimarts 25 de gener, va tenir lloc al Centro Aragonés de Barcelona la presentació del llibre La Luz
de la razón. Literatura y cultura del Siglo XVIII. A la memoria de Ernest Lluch.
Homenatge acadèmic a Ernest Lluch a Oviedo
Presentació del llibre "Curso de economía política" editat per Salvador Almenar
Presentació del llibre: Curso de Economía Política i acte d’homenatge a Álvaro Flórez Estrada i de
record a Ernest Lluch, impulsat per la Consejería de Economía del Principado de Asturias.
Homenatge al Rector Magnífic Ernest Lluch i Martín a Santander
Homenatge a la UIMP Santander, al Palacio de la Magdalena, a qui fou rector de la Universitat
Internacional Menéndez Pelayo. Acte Institucional amb la Ministra de Sanitat, Política Social i Igualtat:
Excma. Sra. Leire Pajín,. Van intevenir també el rector Salvador Ordóñez i els vicerectors de l’àpoca
d’Ernest Lluch. Aurora Egido, i Joaquín Arango,,entre altres.

Àmbit cívic i polític
Jornades de Municipalisme 2011
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. Enguany prop de 300 persones van assistir a la Sala d’actes de
l’Ateneu Barcelonès per participar de la present edició de la Jornada sobre Municipis, que tingué lloc
el dilluns 24 d’octubre. La jornada d’enguany es va centrar en Les hisendes municipals: gestió i
actuació davant la crisi, amb les ponències que segueixen:
El finançament municipal: cap on ha d'anar? Conferència acadèmica, a càrrec de la Catedràtica
d’Hisenda Pública de la UB, Núria Bosch
La crisis y la gestión del déficit y la deuda municipales: instrumentos y prioridades. Conferència a
càrrec de César Cantalapiedra, soci de Analistas Financieros (AFI) i consultor d’administracions
públiques
Les hisendes municipals: gestió i actuació davant la crisi. Taula Rodona d’alcaldes amb:
• Joaquim Ferrer: alcalde de Vilassar de Mar
• Ana del Frago: alcaldessa de Barberà del Vallès
• Dionís Guiteras: alcalde de Moià
• Josep Mayoral: alcalde de Granollers
• Jordi San José: alcalde de Sant Feliu de Llobregat
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 VIII Jornada Ernest Lluch ha estat el de
La Primavera Àrab i ha comptat amb la presència de Sénen Florensa, Dolors Bramón, Jaume Torras i
Joan Roura.
Vies de Diàleg
Per setè 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 del Sistema de Pensions. Hi varen participar la catedràtica de la UAB Miren
Etxezarreta, Pilar Tur, directora provincial de l'INNS a Girona i de Josep Majó, pensionista, director
d'escola jubilat i president del Casal Onyar-Montilivi.
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Àmbit de Memòria i Arxiu
Continuació de l’Arxiu Ernest Lluch i Jornada de Portes Obertes de l’Arxiu
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 el 2009, 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. Enguany per part del CEDOC i la donació de llibres d’Eulàlia
Lluch provinents de Maià de Montcal.
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.
S’ha dut a terme una Jornada de portes obertes coincidint amb el dia Internacional dels Arxius (9 de
juny de 2011)
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. S’ha rebut el fons de biblioteca de Lluch que tenia Eulàlia Lluch
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. L’onzè 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 d’Enric Lluch, en homenatge a Jordi García i
Oikos Tau, lligats a la vegada amb el municipi de Vilassar. Es du a terme la presentació el 2 de
desembre amb la presència de Romà Cuyàs i Enric Lluch, conjuntament amb els representants
institucionals de l’Ajuntament de Vilassar de Mar i de la Fundació Ernest Lluch.
Xerrada a l’IES Ernest Lluch – Valors cívics i obra de Lluch
La Fundació Ernest Lluch collabora 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
Conferència: Ernest Lluch, l’esforç per construir un païs
El dissabte 15 d’octubre a les 19 hores va tenir lloc la Conferència Ernest Lluch, l’esforç per construir
un país, a càrrec d'Enric Lluch, vicepresident de la Fundació Ernest Lluch. Es va fer al casal de Sords
de Manresa.
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. 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:
La Fundació Compta amb un trànsit mensual que oscilla entre les 1000 i 1600 visites mensuals, amb
puntes com les d’enguany en el moment de la declaració d’ETA del fi definitiu de les seves accions.
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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. Enguany els musicòlegs Antonio Ezquerro i Glòria Ballús, que van
rebre la Beca de Recuperació del Patrimoni Musical per realitzar el treball que porta per títol: Francesc
Xavier Andreví i Castellà, clergue català i músic enciclopèdic, amb tarannà cosmopolita i projecció
internacional
Concert de Torroella de Montgrí 2011
El passat dimecres 10 d'agost a l’església de Sant Genís va tenir lloc el tradicional concert
d'homenatge a Ernest Lluch, dins del Festival Internacional de Músiques de Torroella de Montgrí. En
aquest concert, el Cor de La Stagione Armonica de Pàdua va oferir un repertori basat en obres de
Cererols (Missa de rèquiem a dos cors i baix continu / ¡Ay, qué dolor) i de Bach (dos motets) per
abordar musicalment aquesta sorprenent relació. Com a colofó, s’interpretà el conegut Miserere de
Gregorio Allegri (1582-1652),
Jornades sobre Esportivitat - Primer Memorial Ernest Lluch - Olot
Acte en record a Ernest Lluch coorganitzat per la Penya Barcelonista d'Olot i comarca i que comptà
amb la collaboració de la Fundació Ernest Lluch. L'acte va constar d'una glossa d’Ernest Lluch i
l’esport a càrrec de Ramón Besa i d’una xerrada - colloqui sobre el FCB. Hi varen intervenir, Enric
Lluch. Vicepresident de la Fundació Ernest Luch, Ramon Besa. Cap d’esports del diari El Pais, Quimet
Rifé. Ex-jugador del Futbol Club Barcelona, Josep M. Minguella. Exrepresentant de Jugadors i tertulià
esportiu, Pau Vilanova. Directiu en cap de la Comissió Social del Futbol Club Barcelona i Miquel Vila.
President de la Penya Barcelonista d’Olot i Comarca
Beca Recerca i Esport amb la Fundació Barcelona Olímpica
Dimarts 29 de març, va tenir lloc a l'auditori del Museu Olímpic i de l'Esport, l'acte de presentació de la
recerca "Skateboarding, ciutat i esport. Barcelona (1975-2010)", a càrrec del seu autor, l'investigador
social, Xavier Camino Vallhonrat. Carla Sariol en representació de la Fundació Barcelona Olímpica i
Ferriol Sòria, director de la Fundació Ernest Lluch varen obrir l'acte per deixar pas tot seguit a la
ponència de Xavier Camino, qui va exposar de manera entenedora i concisa, les línies principals de la
seva recerca i les conclusions que n'ha extret.

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: Ernest Lluch Opina. 11è volum
Edita: Editat per Ajuntament de Vilassar de Mar i Fundació Ernest Lluch
Pròleg a càrrec d’Enric Lluch

Títol: "Skateboarding, ciutat i esport. Barcelona (1975-2010)", a càrrec del seu autor,
l'investigador social, Xavier Camino Vallhonrat
Autor: , Xavier Camino Vallhonrat
Editor: Fundació Ernest Lluch i Fundació Barcelona Olímpica
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Títol: Tradició constitucional i història nacional (1808-1823). Llegat i projecció política
d’una nissaga catalana, els Papiol
Autor: Jordi Roca i Vernet
Edita: Pagès Editors/ Milenio

Títol: MEMÒRIA 2010
Autor: Fundació Ernest Lluch
Edita: Fundació Ernest Lluch

MADRID
En aquest 2011, la ciutat de Madrid ha acollit un important acte d’Homenatge a la figura d’Ernest Lluch
en el que la Fundació ha estat present de manera explícita.
Aniversari de la Llei General de Sanitat - Homenatge a Ernest Lluch
Jornada Parlamentària. "25 Aniversari de la Llei General de Sanitat" Madrid, 26 de ABRIL de 2011.
Congrés dels Diputats. En aquest acte hi va participar la ministra de Sanitat, Política Social i Igualtat,
Leire Pajín; el president de la Cambra Baixa, José Bono, el vicepresident de la Fundació Ernest
Lluch, Lluís Mª de Puig, i Gaspar Llamazares, president de la Comissió de Sanitat, Política Social i
Consum del Congrés dels Diputats.

SARAGOSSA
Càtedra Ernest Lluch de Pensament Econòmic
Acte de presentació d'activitats de la Càtedra Ernest Lluch de Pensament Econòmic, a Saragossa. Es
fa amb una lliçó magistral d’Anton Costas al Paranimf de la Universitat de Zaragoza.
Seminari "Espanya 1936: Política, economia i cultura"
Seminari sobre Pensament Econòmic Espanya 1936: Política, Economia i Cultura
Intervenen: Santos Juliá, José Carlos Mainer, Julián Casanova, Francisco Comín, Salvador Almenar i
Alfonso Sánchez Hormigo. Càtedra Ernest Lluch
Encuentro Ibérico de la Asociación Ibérica de Pensamiento Económico
Jornada a Saragossa del III Encentro Ibérico que va fundar i crear Ernest Lluch.

PAÍS BASC
Sobre l'obra i la figura de Koldo Mitxelena
Koldo Mitxelena és un dels grans noms de la cultura basca. A més d'establir les bases de la lingüística
i la filologia basques, la seva obra i les seves iniciatives l'han convertit en un referent. A càrrec d’Ibon
Sarasola i en collaboració amb l’Ajuntament de Sant Sebastià.
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VALENCIA
Vinaròs recorda a Ernest Lluch
La població castellonenca de Vinaròs se suma als actes en record a Ernest Lluch, amb una
conferència sobre Polítiques energètiques a Europa a càrrec del fins ara Secretari d'Estat d'Energia
Èxit de la Jornada en record de Joaquín Colomer
Convocat conjuntament per la Fundació Ernest Lluch – Secció Valenciana i la Associació Ciutadana
per a la Defensa de la Salut Pública del País Valencià (ACDESA)
Espanya, capital Paris!
Dilluns 28 de febrer va tenir lloc a València la presentació del llibre "Espanya, capital Paris", del
catedràtic d'Economia, Germà Bel. Acte organitzat per la secció valenciana de la Fundació.
Jornada "Cohesió del territori i Pau"
La Universitat d’Alacant i la Fundació Ernest Lluch- secció Valenciana, collaboren en l'organització
d'aquesta jornada acadèmica centrada en territori, conflictologia i pau. El ministre de la Presidència,
Ramón Jáuregui, va participar en les IV Jornades Ernest Lluch de la Universitat d'Alacant on va impartir
la conferència Als deu anys de l'assassinat de Ernest Lluch. Arriba per fi la pau?. El ministre va
intervenir al costat del rector de la Universitat d'Alacant, Ignacio Jiménez Raneda, a la Sala Rafael
Altamira de la Seu de la Universitat a Alacant.

Les Jornades van tenir com a tema central la "Cohesió de Territori i Pau" i també varen comptar amb la
participació de Josep Vicent Boira, professor de la Universitat de València, qui va parlar sobre El
Corredor Mediterrani"
IV Jornada Ernest Lluch d'Economia Valenciana a Castelló
La jornada,va oferir dues conferències: “La qüestió cítrica al País Valencià: continuïtats i ruptures” de la
mà del catedràtic de la UPV Eladio Arnalte, i “Ampliació i sostenibilitat del regadiu” que va impartir el
professor Samuel Garrido de la UJI.

La segona part va tenir lloc a les 17.30 hores al Centre Social Sant Isidre de la Caixa Rural de Castelló,
i va consistir en una taula rodona sobre la problemàtica del sector i una conferència de cloenda a
càrrec del catedràtic de la Universitat de València, Aurelio Martínez, que portava per títol “Situació
actual dels ajustos en l'economia espanyola”.

Jornada dedicada als 25 anys de la Llei General de Sanitat, a València

La Comissió Executiva Nacional de la Unió de Pensionistes, Jubilats i Prejubilats de la UGT-PV,
organitza amb la collaboració de la secció valenciana de la Fundació Ernest Lluch. Participaren,
Miguel Usó Villanueva, secretari de salut, serveis sociosanitaris i dependència de la FSP-UGT-PV José
Luis Almela, secretari general de la UJP-UGT-PV, José Ramón Mayans Ferrer, secretari de benestar
social i sanitat i Juan Ignacio Subias, portaveu de sanitat del PSPV a les Corts Valencianes.
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Gandia: Europa i el nou Mediterrani

La secció valenciana de la Fundació Ernest Lluch reedita de nou la seva collaboració amb la Càtedra
Alfons Cucó per tal de portar a terme una taula rodona en el marc de la Universitat d'Estiu de Gandia.
Enguany amb la intervenció de l’ex-President del Consell d’Europa Lluís Maria de Puig.

Lliçó magistral Ernest Lluch 2011 a la Universitat de València

Lliçó magistral a càrrec del Professor Dr. Jordi Nadal : La ‘Hispano Suiza, Fábrica de Automóbiles S.A.’
(1904-1946):raons del seu èxit.

2.2

Dades Econòmiques
•

Auditoria 2010

•

Balanç de Situació 2010

•

Compte de Pèrdues i Guanys 2010
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Auditoria 2011
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Balanç de Situació 2011
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Compte de Pèrdues i Guanys – Exercici 2011
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Compte de Pèrdues i Guanys – Exercici 2011
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3 Memòria detallada d’activitats 2011 per àmbits territorials

4.1 ACTIVITATS CATALUNYA

Memòria detallada d’activitats 2011 agrupades per àmbits temàtics

Àmbit Diàleg

28

Eix Diàleg
10 - Diàlegs entre els pobles d’Espanya
El Projecte “Diàlegs”
El concepte “de les Espanyes possibles” que sovint emprava Ernest Lluch
inspira el projecte “Diàlegs” impulsat per la Fundació Ernest Lluch amb el
suport de l’Obra Social “la Caixa”, i que pretén esdevenir un pont i un punt
de diàleg entre les diferents sensibilitats i expressions de la diversitat
democràtica de Catalunya, Espanya i Europa.
Estem convençuts que la dialèctica ha de ser l’eina per superar conflictes als Estats
democràtics. Partim de la base que dels consegüents anàlisis econòmiques d’equitat, eficiència
i eficàcia en el benestar de les persones i de les anàlisis de descentralització competencial i
sectorial adequades, ha de ser possible projectar els fonaments d’una convivència harmònica i
constructiva.
Es tracta d’analitzar i buscar l’arquitectura i l’estructuració territorial que permeti l’èxit de la
convivència, per garantir el respecte de la diversitat entre iguals i fomentar el reconeixement de
la diversitat cultural i nacional, i la plurinacionalitat sense partir d'apriorismes, sense establir
tractes discriminatoris o de subordinació.
El diàleg com a estímul i com atreviment pel que suposa d'instrument intelligent per a la
resolució de conflictes, discrepàncies o desacords atàvics. El diàleg com a essència de la
democràcia pura, de la pulsió no belligerant de l'home.
Al llarg d’aquest 2011 s’han dut a terme 10 diàlegs entre dues persones de posicions diverses,
per tal que reflexionessin a l’entorn de temàtiques que generen discursos divergents als
diferents territoris d’Espanya. El resultat d’aquests diàlegs, moderats per un expert, ha permès
obtenir uns productes que han de ser posats a lliure disposició de la ciutadania per a la seva
reflexió.
Cadascun dels 10 diàlegs realitzats al llarg d’aquest 2011 ha comptat amb la participació de
reconegudes personalitats del camp de l’economia, la cultura, l’acadèmia i la política com en
Luis de Guindos, Francisco Pérez, Joan Manuel Tresserras, José Antonio Zarzalejos,
Emilio Ontiveros, Guillem López Casasnovas, Joan Romero, Josefina Cruz, Juan Pablo
Fusi, Borja de Riquer Joaquín Arango, Javier Elzo, Joan Majó, Enrique Barón, Daniel
Innerarity, José Maria Lassalle Salvador Giner, Juan Luis Cebrián, Gabriel Elorriaga i
Miquel Roca.
Programa de televisió. El diumenge 25 de setembre es va estrenar “Diálogos”
a La2 de TVE. Una producció de RBA contenidos audiovisuales que consta de 10 capítols de
30 minuts cadascun i que s’emet els diumenges a les 00:30h de la matinada. Aquest programa
de televisió, deriva del projecte que en aquest 2011 ha impulsat la Fundació Ernest Lluch amb
el suport de l’Obra Social de “la Caixa”.
S’han dut a terme 10 Diàlegs, convertits a la vegada en programa de Televisió:
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•

Dimarts 22 de març - Inmersos en la economía global – Protagonizado por Francisco
Pérez Garcia, Catedrático de Análisis Económico de la UV y director del IVIE y Luis de
Guindos Jurado, director del Centro financiero de PwC e IE Business School

•

Dilluns 4 d’abril - En medio de los medios – Protagonizado por el letrado, periodista y
articulista, José Antonio Zarzalejos y Joan Manuel Tresserras, doctor en Ciencias
de la Información y profesor de la UAB.

•

Dijous 14 d’abril - Economía: Gobernanza, Estado del bienestar – Protagonizado por
Emilio Ontiveros, Catedrático de Economía de la Universidad Autónoma de Madrid y
de Guillem López-Casasnovas, Catedrático de Economía de la Universidad Pompeu
Fabra.
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•

Dilluns 6 de juny - Naciones y nacionalismos en la España contemporánea –
Protagonizado por los historiadores Borja de Riquer y Juan Pablo Fusi.

•

Dilluns 6 de juny - Nodos y redes. Infraestructuras y capitales – Protagonizado por los
catedráticos de geografía, Juan Romero (Universidad de Valencia) y Josefina Cruz
Villalón (Universidad de Sevilla).

•

Dimarts 21 de juny - La textura social de las nuevas identidades – Protagonizado por
Joaquín Arango, Catedrático de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid
y Francisco Javier Elzo, Catedrático de Sociología de la Universidad de Deusto.
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•

Dilluns 18 de juliol - Lenguas y culturas: la convivencia posible – Protagonizado por
Juan Luís Cebrián, periodista, escritor y académico y Salvador Giner, sociólogo y
Catedrático emérito de la UB, protagonizan este diálogo.

•

Dilluns 18 de juliol - La calidad democrática en España – Protagonizado por Daniel
Innerarity, Catedrático de filosofía social y política. Universidad del País Vasco y José
Maria Lassalle, Profesor de Universidad y Secretario de cultura del PP.

•

Dilluns 18 de juliol - Europa, destino común - Pprotagonizado por Joan Majó Ingeniero
y exministro de Industria y Enrique Barón, economista, abogado y político.
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•

8 de setembre - 30 Años de Constitución. Balance y Perspectivas - Protagonizado por
Miquel Roca, abogado y padre de la Constitución y Gabriel Elorriaga, abogado y
político, miemro del PP

•

Transcripcions i edició:
Ja s’han dut a terme les transcripcions i s’ha acabat el muntage dels vídeos per part de RBA.
S’està pendent d’endagar el llibre amb l’edició realitzada.
Pàgina web:.
Es va actualitzant i podeu fer-hi una ullada a http://fundacioernestlluch.org/dialegs/
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Jornades de Presentació del Projecte “Diàlegs”
El projecte té unes Jornades de Presentació, de caràcter singular, on es donarà a conèixer un
informe a mode de conclusions a partir dels continguts dels diàlegs generats i, d’altra banda, en
una taula de debat s’exposaran les tesis i principals arguments dels dialoguistes, que des de la
diversitat i complementarietat d’arguments, idees i propostes han explorat la Catalunya,
Espanya, i Europa democràtiques del segle XXI. L’acte és obert al públic general i compten
amb la participació dels principals protagonistes dels diàlegs, gravats i actualment en emissió, a
La 2 de TVE. (Diálogos)
Els 4 actes de presentació tenen identitat pròpia i debatran a l’entorn de:
•
•
•

El diàleg per a la qualitat democràtica ( Barcelona i Madrid)
El Diàleg territorial en la competitivitat i el finançament d’infraestructures (València)
Diàlegs sobre la crisi econòmica i les possibles vies de sortida (Saragossa)
Cadascun dels diàlegs comptarà
amb la presència d’alguns dels
diferents dialoguistes i tindran lloc a:
•

BARCELONA - 15 novembre de
2011. CaixaForum Barcelona

•

MADRID – 22 de novembre de
2011. CaixaForum Madrid

•

VALÈNCIA -24 de novembre de
2011. Seu UIMP

•

SARAGOSSA
–
15
de
desembre de 2011. Sala de
Juntes del Paranimf de la
Universidad de Zaragoza
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Jornada de Presentació a Barcelona
(CaixaForum Barcelona) - 15 novembre 2011
“Diàlegs per a la qualitat democràtica”
Desenvolupament de la jornada

18.30 - Presentació Institucional + Presentació dels Resultats del projecte:

- Benvinguda i salutació entitats organitzadores
•

Fundació “la Caixa” – Sr. Jaume Lanaspa

•

Fundació Ernest Lluch – Sr. Lluís Maria de Puig

- Informe a mode de conclusions: - Sr. Joan Fuster

19.00 – Diàlegs per a la qualitat democràtica
(1 taula de debat amb la presència d’alguns dels seus protagonistes)

Presenta: Antonio Franco

Dialoguen:

•

Joaquin Arango

•

Daniel Innerarity

•

Joan Majó

•

Joan Manuel Tresserras

•

José Antonio Zarzalejos

20.30 – Comiat
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“Diàlegs per a la qualitat democràtica” a Barcelona

Dimarts 15 de novembre va tenir lloc la presentació del Projecte Diàlegs a CaixaForum
Barcelona. El concepte “de les Espanyes possibles” que sovint emprava Ernest Lluch inspira el
Projecte “Diàlegs” impulsat per la Fundació Ernest Lluch amb el suport de l’Obra Social "la
Caixa", i que pretén esdevenir un pont i un punt de diàleg entre les diferents sensibilitats i
expressions de la diversitat democràtica de Catalunya, Espanya i Europa.

L'acte va constar de dues parts. Una primera centrada en l'experiència viscuda i les conclusions
del projecte realitzat al llarg d’aquest any, amb 10 diàlegs entre dues reconegudes personalitats
del camp de l’economia, la cultura, l’acadèmia i la política, per tal que reflexionessin a l’entorn
de temàtiques que generen discursos divergents als diferents territoris d’Espanya. El director
general de l'Obra Social "la Caixa", Sr. Jaume Lanaspa va iniciar aquesta roda inicial
d'intervencions que van prosseguir amb els parlaments del vicepresident de la Fundació Ernest
Lluch, Sr. Lluís Maria de Puig i de Joan Fuster Sobrepere, director del projecte Diàlegs.

La segona part se centrà en una taula de debat que va fer les delícies del públic assistent i va
posarllum en un dia marcat per la intensa pluja. Sota el títol de "Diàlegs per a la qualitat
democràtica" persones de solvent trajectòria acadèmica, professional i política com Joaquin
Arango, Joan Majó, Daniel Innerarity, José Antonio Zarzalejos i Joan Manuel Tresserras,
protagonitzaren un interessant debat a mode de conversa en la qual es van posar sobre la
taula elements estructurals i conjunturals de la democràcia española, aquelles fortaleses i
aquelles debilitatsque afloren en un moment com l'actual fortament connotat per la crisi, la
desafecció política, la indignació ciutadana i la necessitat de propiciar i estendre els camins
d'entesa a través del diàleg.
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Jornada de Presentació a Madrid
(CaixaForum Madrid) - 22 novembre 2011
“Diálogos para la calidad democrática”
Desenvolupament de la jornada

18.30 - Presentació Institucional + Presentació dels Resultats del projecte:
- Benvinguda i salutació entitats organitzadores
• Fundació “la Caixa” - Sr. Jaume Lanaspa
• Fundació Ernest Lluch – Sr. Lluís Maria de Puig
- Informe a mode de conclusions: Sr. Joan Fuster
19.00 – Diàlegs per a la qualitat democràtica
(1 taula de debat amb la presència d’alguns dels seus protagonistes)
Presenta: Antonio Franco
Dialoguen:
• Juan Luis Cebrián
•

Gabriel Elorriaga

•

Josefina Cruz

•

Emilio Ontiveros

20.30 – Comiat
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Madrid, 22 novembre 2011 .- El Projecte Diàlegs es va presentar al CaixaForum Madrid, en
un acte que comptà amb dues parts. Una primera centrada en les conclusions del projecte
realitzat al llarg d'aquest any, amb 10 diàlegs entre dues reconegudes personalitats del camp
de l'economia, la cultura, l'acadèmia i la política, perquè reflexionessin al voltant de temàtiques
que generen discursos divergents en els diferents territoris d'Espanya.
El director de l'Obra Social "la Caixa", Sr. Jaume Lanaspa i el vicepresident de la Fundació
Ernest Lluch, Sr. Lluís Maria de Puig varen realitzar sengles parlaments que van donar pas a
la intervenció de Joan Fuster Sobrepere, director del Projecte Diàlegs, qui va laprofundir amb
les conclusions extretes d'aquesta experiència que entenem necessària i enriquidora.
Acte seguit s'inicià la segona part de l'acte amb la taula de debat sobre la qualitat democràtica
amb la presència de Juan Luis Cebrián, Josefina Cruz, Gabriel Elorriaga i Emilio
Ontiveros, sota la moderació del periodista Antonio Franco, qui excusà la presència de Luis
de Gundos.

En un diàleg a quatre veus, van fluuir diferents qüestions que caracteritzen l'Espanya
contemporània, l'Estat de dret i la democràcia actual. Tampoc hi van faltar les referències al
context polític i econòmic d'Europa i els efectes de la crisi que pateix la societat espanyola.
Algunes de les intervencions més destacades dels ponents van se per exemple les de Gabriel
Elorriaga, qui va constatar que "és molt difícil saber el grau d'eficiència de certs serveis públics
en determinats territoris degut a la manca manifesta d'informació". Al seu torn, Josefina Cruz va
comentar que "si Gabriel Elorriaga parla de falta d'informació, jo parlo de falta de debat" I va
insistir que: "Tenim de continuar avançant com a democràcia". Juan Luis Cebrián va posar
sobre la taula el fet que "la democràcia és un mètode i no una ideologia. I si ens apartem
d'aquesta visió és quan el mètode pateix i se'n ressenteix". Però la seva intevenció més
contundent va ser per a reivindicar una reforma constitucional i de la llei electoral, "Aqui tot va
anar bé mentre hi havia diners per a tothom. En aquest país fa falta una reforma
constitucional". La visió econòmica la va aportar Emilio Ontiveros, qui va posar en relació
aspectes de la qualitat democràtica amb l'eficiència de gestió econòmica de l'Estat: "la
dialèctica no està entre poders econòmics i polítics sinó entre racionalitat irracionalitat".
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La jornada es va cloure a dos quarts de nou del vespre, tal i com estava previst. Després
d'aquest acte a Madrid la presentació del projecte diàlegs es durà a terme a València i
Saragossa, els dies 24 de novenmbre i 15 de desembre, respectivament.
Ressò a la premsa:
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Jornada de Presentació a València
(Seu UIMP) –24 novembre de 2011
“El Diàleg territorial en la competitivitat i el finançament
d’infraestructures”
Desenvolupament de la jornada
11.00 - Presentació Institucional + Presentació dels Resultats del projecte:
- Benvinguda i salutació entitats organitzadores
• Directora UIMP València
• Representant Fundació Ernest Lluch
- Informe a manera de conclusions: Sr. Joan Fuster
11.30 – El Diàleg territorial en la competitivitat i el finançament d’infraestructures
(1 taula de debat amb la presència d’alguns dels seus protagonistes)

Modera: Vicent Soler
Dialoguen:
•

Pedro Coca

•

Francisco Pérez

•

Joan Romero

13.30 – Cloenda:
•
•
•

Rector Universitat València
Directora UIMP València
Director Fundació Ernest Lluch

Crònica
La manca d'una "cultura de la cooperació" i els "dèficits de governança multinivell" en l'Estat de
les Autonomies han estat les idees més destacades en la jornada que avui s'ha celebrat a la
seu valenciana de la Universitat Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) per presentar a
València el Projecte Diàlegs, impulsat per la Fundació Ernest Lluch amb l'objectiu de "establir
un pont i un punt de trobada per al diàleg entre les diferents sensibilitats i expressions de la
diversitat social, cultural, econòmica i nacional dels ciutadans i pobles d'Espanya i Europa ".
Durant la jornada han intervingut, com a representació institucional, la directora de la UIMP a
València, María Antonia García Benau, el director del projecte Diàlegs i màxim responsable

43

del Consorci Universitat Internacional Menéndez Pelayo de Barcelona (CUIMPB) - Centre
Ernest Lluch, Joan Fuster, el Vocal de la Comissió Executiva de la Fundació Ernest Lluch,
Eugeni Giral, el director de l'Funcación Ernest Lluch, Ferriol Sòria, i el rector de la Universitat
de València, Esteban Morcillo.
Tots ells han recordat l'esperit conciliador i descentralitzador d'Ernest Lluch, qui va ser rector de
la UIMP i professor de la UV i de l'assassinat a mans de la banda terrorista ETA es compleix
ara 11 anys.
Diàleg territorial
Després de la presentació oficial, s'ha
celebrat la taula de debat El diàleg
territorial en la competitivitat i
finançament
d'infraestructures,
moderada pel catedràtic d'Economia
Aplicada a la Universitat de València
UV, Vicent Soler, i formada pel
catedràtic de Geografia Humana (UV
), exconseller d'Educació i Ciència de
la Generalitat Valenciana i exdirector
de UIMP a València, Joan Romero,
el director d'investigació de l'Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques (IVIE), Francisco
Pérez, i el professor del departament de Transports de la Universitat Politècnica de València i
ex secretari autonòmic d'Empresa de la Generalitat Valenciana, Pedro Coca.
Tots han coincidit en la manca de diàleg entre el Govern central i els governs autonòmics a
l'hora d'aprovar els principals plans que afecten a l'economia del país, sobretot els relacionats
amb les infraestructures i el transport, tenint en compte la importància que es els atorga com
mesuradors de la nostra competitivitat.
"El model d'estat espanyol ha avançat molt en l'autogovern, però molt poc en el govern
compartit, que és essencial. No tenim mecanismes de coordinació clars ni lleialtat institucional
"- ha afirmat Joan Romero, qui critica especialment l'absència de Conferències Sectorials-" no
van haver quan es va aprovar el Pla Estratègic d'Infraestructura i Transport "- i de reunions de
la Conferència de Presidents-" des de 2008 fins ara la Conferència de Presidents no s'ha reunit,
quan s'està produint la major recessió econòmica "
En aquest sentit, els ponents han fet especial menció a la forta inversió que ha suposat la
infraestructura de l'AVE i al retard del Corredor Mediterrani.
"La primera gran inversió havia d'haver estat la del Corredor Mediterrani" - opina Joan Romero,
alhora que recorda que "alguns traçats de l'AVE han hagut de ser clausurats".
Per la seva banda, el director d'investigació de l'IVIE, Francisco Pérez, creu que, "si la
infraestructura de l'AVE no té capacitat de generar valor, una anàlisi de cost / benefici ens dirà
que els comptes no surten".
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Així mateix, Pérez considera que, encara que la descentralització no s'ha convertit en un gran
llast, si hi ha una propensió a buscar sortides parcials als problemes i "això complicarà les
coses en el futur" i "pot malbaratar la perspectiva de desenvolupament en les pròximes
dècades ".
Corredor Mediterrani i deslocalització
D'altra banda, el professor del departament de Transports de la Universitat Politècnica de
València i ex secretari autonòmic d'Empresa de la Generalitat Valenciana, Pedro Coca, a més
de la manca de diàleg, considera un gran obstacle al desenvolupament econòmic la
contradicció entre política macroeconòmica i política microeconòmica.
"Els territoris inverteixen en infraestructures des d'una perspectiva macroeconòmica perquè les
unitats microeconòmiques, és a dir, les empreses, puguin ser competitives en un territori. Però,
després, no hi ha un compromís territorial per part de les empreses, que es deslocalitzen si
això els resulta més rendible "- ha explicat Coca.
Per al professor de la UPV una cosa semblant pot passar amb les empreses del sector de
l'automòbil, la potència ha justificat, en part, la planificació del Corredor Mediterrani: "I si, a sis
anys vista, alguna d'aquestes empreses, per problemes de competitivitat, decideix traslladarse? ".
Pedro Coca afirma que per a les empreses, els costos logístics són 3 punts percentuals
superiors als costos de la mà d'obra i, tot i que encara avui compensen els processos de
multilocalització, no hi ha garanties que això hagi de ser així en el futur, tenint en compte que la
nostra economia es basa en la globalització.
En aquest sentit, Coca ha fet referència a un projecte sobre xarxes logístiques que està
desenvolupant el seu departament de la UPV, en col  laboració amb la Universitat de València
i la Universitat Jaume I de Castelló.
"Hem inventariat nodes-ports, aeroports, estacions ... -, que podrien qualificar-se de logístics i
sumen 220" - apunta Pedro Coca, que es qüestiona si la quantitat és necessària.
Ressò a la premsa:
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Jornada de Presentació a Saragossa
(Universidad de Zaragoza) – 15 desembre 2011
“Diàlegs sobre la crisi econòmica i les possibles vies de
sortida”
Desenvolupament de la jornada
12.00 - Presentació Institucional + Presentació dels Resultats del projecte:
- Benvinguda i salutació entitats organitzadores
• Representant Fundació “la Caixa”
• Representant Fundació Ernest Lluch
- Informe a manera de conclusions: Sr. Joan Fuster
12.30 – Diàlegs sobre la crisi
econòmica i les possibles
vies de sortida
Presenta: Mikel Iturbe, director
de Heraldo de Aragón
Dialoguen:
• Enrique Barón
•

José Maria Serrano

•

Francisco Pérez

14.00 – Comiat
El passat 15 de desembre va
tenir lloc a l'edifici del Paranimf
de la Universidad de Zaragoza,
la presentació del projecte
Diàlegs que ha impulsat la
Fundació Ernest Lluch amb el
suport de "la Caixa". L'acte va
constar de dues parts, una
primera
de
presentació
i
valoració del projecte, i una
segona que se centrà en un
interessant debat a l'entorn de la
realitat econòmica espanyola,
amb la presència de: Enrique
Barón, Francisco Pérez i José
María Serrano.
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Economia i Societat: València i Catalunya, sempre distants?
Acte a l'Ateneu Barcelonès a propòsit de la publicació del llibre
de V. Soler "L'ofici de raonar"
Dia:Dimarts 14 Juny
Hora: 19:00
Localització: Ateneu Barcelonès (Sala d'actes)
Organitza: Ateneu Barcelonès amb la collaboració de la Fundació Ernest Lluch i Publicacions
de la Universitat de València
Comentari:
Acte organitzat per l'Ateneu Barcelonès amb la collaboració de la Fundació Ernest Lluch, que
versarà sobre les relacions Catalunya-València. L'acte
comptarà amb la presència del catedràtic d'Economia de la
Universitat de València i autor del llibre "L'ofici de raonar",
Vicent Soler; del catedràtic d'economia de la Universitat de
Barcelona, Germà Bel i del periodista i escriptor, Francesc
Viadel.

Amb la collaboració de:

Crònica: Escurçant la distància entre València i Catalunya

Acte a l'Ateneu Barcelonès: Economia i Societat: València i Catalunya,
sempre distants?

El dimarts 14 de juny va tenir lloc aquest acte organitzat per l'Ateneu Barcelonès amb la
collaboració de la Fundació Ernest Lluch i que versà sobre les relacions Catalunya-València.
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L'acte fou un èxit d'assistència i va comptar amb la presència del catedràtic d'Economia de la
Universitat de València i autor del llibre "L'ofici de raonar", Vicent Soler; del catedràtic
d'economia de la Universitat de Barcelona, Germà Bel i del periodista i escriptor, Francesc
Viadel.
Sobre la taula de debat es varen posar diferents temes d'interès, des de les infraestructures i el
corredor Mediterrani (temes en els quals en Germà Bel n'és un reconegut especialista), la
qüestió identitària, nacional i el blavarisme ( tema en el que Francesc Viadel va insistir en posar
de relleu i va mostrar la seva discomformitat) i la situació política, social i econòmica que han
caracteritzat el País València de les darreres dècades. En aquest punt, Vicent Soler va
desenvolupar la seva reflexió que va donar peu a reflexionar conjuntament sobre les relacions
entre Catalunya i València, i les vies de futur i esparança vers una millor entesa, amb la mirada
posada en Europa i amb la unitat de la llengua, que si bé ha perdut el seu ús social el seu
coneixement és prou ampli i consistent en termes normatius i acadèmics.
Galeria
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Àmbit Acadèmic
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Àmbit Acadèmic
Beca de Recerca Ernest Lluch
Convocatòria: La Beca de Recerca Ernest Lluch és una convocatòria general anual d’ajut a
la recerca a l’entorn de les àrees acadèmiques que van centrar l’interès d’Ernest Lluch
(pensament polític i/o econòmic, història política i/o econòmica, història moderna...) i que
contribueixen al foment de la recerca entorn del diàleg Catalunya – Espanya –Europa en
qualsevol del les diferents àrees de les ciències socials.
El diàleg és un concepte que s’associa al llegat humanista d’Ernest Lluch, al mateix temps que
esdevé un valor indispensable per a l’entesa entre persones i pobles. La convocatòria és oberta
als investigadors i investigadores de l’àmbit universitari en general, especialment joves
doctorands. També es valoraran propostes de recerques procedents d’altres centres d’estudi,
professionals i culturals, sempre i quan estiguin suficientment justificades.
VIII Beca de Recerca Ernest Lluch: La convocatòria d'aquesta beca passa a tenir una
periodicitat biennal i s'emplaça a totes les persones interessades a consultar-ne les bases en
aquesta mateixa web. La VIII Beca de Recerca Ernest Lluch es convocarà el mes de setembre
de 2012.
Publicació: Un cop finalitzada la recerca, la Fundació Ernest Lluch mitjançant el conveni signat
amb Pagès Editors, vetlla per la publicació de l’obra, en la llengua original (català o castellà). En
aquest 2011 s’ha editat la publicació corresponent a la VI Beca (2009):

Tradició constitucional i història nacional (1808-1823). Llegat i projecció
política d’una nissaga catalana, els Papiol
Autor: Jordi Roca i Vernet
Edita: Pagès Editors

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.
Acte Anual Beques “Ernest Lluch” 2011
Dia:Dimarts 20 Desembre
Hora:19:00
Localització:Auditori del Museu d'Història de Catalunya
Organitza: Fundació Ernest Lluch
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Intervingueren:
•
•
•
•
•
•

Agustí Alcoberro, director del Museu d’Història
de Catalunya.
Joaquim Albareda, historiador i prologuista del
llibre.
Josep Maria Carreras, comissió Acadèmica
Fundació Ernest Lluch
Jordi Maluquer Bonet, comissió Cultural de la
Fundació Ernest Lluch
Jordi Roca, guanyador de la VI Beca de
Recerca Ernest Lluch (2009) i autor del llibre.
Glòria Ballús i Antonio Ezquerro, III Beca
Ernest Lluch de Recuperació del Patrimoni
Musical

L'Acte Anual Beques Ernest Lluch d'enguany va reunir a una cinquantena de persones i va
constar de dues parts. Una primera centrada en la Beca Ernest Lluch de Recerca del Patrimoni
Musical i una segona centrada en la Beca de Recerca Ernest Lluch. L'acte va comptar amb la
presència del director del Museu d'Història de Catalunya, Agustí Alcoberro i va estar conduït
pel vicepresident de la Fundació Ernest Lluch, Lluís Maria de Puig, qui va oferir unes paraules
inicials centrades en les dificultats econòmiques actuals i en la necessitat de seguir fomentant
la recerca en els camps de la Música i de la Història, dos dels principals centres d'interès
d'Ernest Lluch. En aquest sentit va fer saber que la Beca de Recerca Ernest Lluch passa a ser
una beca biennal i quel'any 2012 es convocarà la vuitena edició d'aquesta beca. Acte seguit va
cedir la paraula a Jordi Maluquer, patró i membre de la Comissió Cultural de la Fundació
Ernest Lluch qui va anunciar que després de tres beques musicals concedides, la tasca de la
Fundació ha donat fruits i ha permès impulsar tres recerques a l'entorn de compositors catalans
com són Terradellas, Milans i Andreví. Pel que fa a Domènec Terradellas, es va anunciar que
s'estan ultimant les negociacions per tal d'impulsar-ne la publicació i sobre Milans va anunciar
que la seva obra serà interpretada en el proper Festival de Músiques de Torroella de Montgrí.
Per últim i en relació a la vida i obra d'Andreví va comunicar que ja es disposa de la recerca
realitzada pels musicòlegs Antonio Ezquerro i Glòria Ballús, els quals varen fer entrega de la
mateixa i varen pronunciar unes paraules dedicades a un dels músics catalans més prolífics en
el regnat de Ferran VII.
La segona part de l'acte va ser una calorosa dedicatòria a
la recerca històrica, als joves investigadors i a la Catalunya
post-Decret de Nova Planta i al constitucionalisme i
liberalisme primerenc. Ela catalans a les Corts de Cadis i el
paper que hi jugaren i en concret, el llegat dels vilanovins
"Papiol" i "Rubinat", van ser curosament presentats. No en
va aquest tema és el que va centrar en part la glosa que el
professor i prologuista de l'obra, Joaquim Albareda, va fer
del llibre Tradició constitucional i història nacional (18081823). Llegat i projecció política d’una nissaga catalana, els
Papiol, de Jordi Roca i Vernet. L'autor, guardonat l'any
2009 amb la VI Beca de Recerca Ernest Lluch va dirigir
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unes paraules d'agraïment i de vindicació del pensament historiogràfic i de la necessitat de
promoure la recerca en camps, com ara la història, tan allunyat dels paràmetres productius
actuals però al mateix temps tan necesari per la nostra societat. Obra i discurs, van estar
perfectament en sintonia amb el públic assitent, i que donar peu a la darrera part de l'acte en la
qual el també jove historiador, Iván Armenteros, va lliurar la recerca corresponent a la beca
concedida l'any passat i que serà publicada l'any que ve.
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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 2010-2011. La
dotació del guardó és de 2.000 euros, i el període de presentació es va tancar el divendres 6 de
maig de 2011. 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 VI Premi Ernest Lluch de Ciències Socials i Polítiques,
reunit el dia 7 de juny del 2011, va decidir atorgar el VI Premi Ernest Lluch de Ciències Socials i
Polítiques, dotat amb 2000€, al següent treball: "La relació sino-africana i el nou mapa
mundial", d’Andrea Batalla Par, d’Aula Escola Europea, de Barcelona
Acte de lliurament
Dia: Dilluns 22 de juny de 2011 Hora: 12:00 hores Lloc: Sala Albert Calsamiglia. 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.
Crònica
Es lliura el VIè Premi Ernest Lluch en
Ciències Socials i Polítiques Premi
destinat al millor treball de recerca de
batxillerat en aquests àmbits
Ahir, dimecres 22 de juny, a la Sala de
Graus Albert Calsamiglia va tenir lloc
l'acte de lliurament del Premi Ernest
Lluch de Ciències Socials i
Polítiques. Breu i emotiu, l'acte va
comptar amb la presència de totes les
persones guardonades (guanyadora i
accèssits)
que
majoritàriament
vingueren acompanyades de familiars
i tutors. L'acte de lliurament d'aquesta sisena edció fou presidit per Josep Ferrer, vicerector de
Relacions Internacionals de la UPFi va comptar amb les intervencions del president del jurat i
degà de la Facultat de Ciències Polítiques i Socials de la UPF, Jordi Guiu i del president de la
Comissió Acadèmica de la Fundació Ernest Lluch, Josep Maria Carreras.
A part d'atorgar els respectius diplomes acreditatius l'acte va servir per fer un just
reconeixement a l'esforç de l'alumnat, familiars i professors, per tal d'incentivar l'esperit de
recerca i vetllar per la seva qualitat. Essent aquest darrer el principal denominador comú del
centenar de recerques selecionades a concurs i de manera molt especial, de les quatre
recerques premiades en aquesta edició. El jurat del VI Premi Ernest Lluch de Ciències
Socials i Polítiques, reunit el dia 7 de juny del 2011, va decidir atorgar el VI Premi Ernest
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Lluch de Ciències Socials i Polítiques, dotat amb 2000€, al següent treball: "La relació sinoafricana i el nou mapa mundial", d’Andrea Batalla Par, d’Aula Escola Europea, de
Barcelona. Un treball molt ben escrit, amb excel•lent rigor analític, una profusa utilització de
bones i adequades fonts bibliogràfiques i documentals i que respon a una clara inquietud
personal. L’estudi de la deslocalització de la producció agrícola de la Xina a Àfrica i la seva
relació amb el nou mapa mundial és un tema de clar interès per l’economia i la ciència política
contemporània.
El Jurat també va decidir atorgar tres mencions Honorífiques als següents treballs:
• "El virus marxista”, de Laura Bertrán Rivas i Alba Ortega Gascó, de la Institució
Cultural CIC, de Barcelona. Un treball exhaustiu, ben estructurat i documentat sobre la
vida i pensament d’Antonio Vallejo-Nágera, psiquiatre i investigador al servei de la
dictadura franquista. L’estudi fa un destacat esforç per contextualitzar a Vallejo-Nágera
i entendre críticament els seus estudis i tesis eugenèsiques.
• “Els Racons del record”, d’Alba Crespo Rubio, de l’IES Lluís Vives, de Barcelona.
Per la destacada feina de recol•lecció d’informació i documentació per reconstruir la
trajectòria vital de dues persones originàries del bari de Sants que van viure la guerra
civil en el bàndol republicà. Cal destacar la forma original i creativa de tractar
gràficament els espais del passat i el present de la vivència de la guerra civil.
• “Llenguatge i política”, de Guillem Ramírez Chico, de l’IES Secretari Coloma, de
Barcelona. Per ser un treball de recerca que combina amb rigor l’elaboració d’un marc
teòric, l’aplicació d’una metodologia i el posterior anàlisi de les dades per explicar les
diferències partidistes en la campanya electoral al Parlament de Catalunya 2010.

Galeria
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VI Jornada Ernest Lluch de Ciències Polítiques i Socials UPF
Avança la xenofòbia? Obre els ulls!
Dia:Dimarts 22 Febrer Hora:10:00
Localització: Auditori de l’Àgora Jordi Rubió i Balaguer. Campus de la Ciutadella de la UPF
Organitza: Fundació Ernest Lluch i UPF (Facultat Ciències Polítiques i Socials)
Amb el suport de: Generalitat de Catalunya, Diputació de Barcelona i Ajuntament de
Barcelona.
Comentari
La Jornada Ernest Lluch de Ciències Polítiques i Socials és una cita anual de reflexió i debat
sobre qüestions candents de l’actualitat política i social, destinada a l'alumnat i professorat
universitari, sociòlegs, politòlegs i oberta a tota persona interessada. La jornada d'enguany
pretén enriquir la reflexió i l'anàlisi sobre la xenofòbia, un fenomen real i incòmode que tensa
les bases democràtiques que actuen com a garants de la convivència, el respecte i la
construcció de ciutadania. Amb la jornada Avança la xenofòbia? Obre els ulls! es tractarà el
tema des de diferents perspectives.
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Programa
10:00h. Benvinguda i presentació.
10:15h. Conferència a càrrec de Xavier Casals, doctor en història i professor del màster en
Cultura històrica i comunicació de la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de
Barcelona.
11:00h. Torn obert de preguntes
11:30h. Taula rodona:
• Oriol Amorós. Ex-secretari per a la Immigració, de la Generalitat de Catalunya.
•
Ismael Palacín. Educadors Social i director de la Fundació Jaume Bofill.
• Beatriu Guarro. SOS Racisme – Catalunya.
13:30h. Cloenda
Històric edicions anteriors:
2006. L’estatut de Catalunya.
2007. Euskadi a la cruïlla.
2008. La desconfiança política: retiment de comptes, mitjans de comunicació i ciutadania.
2009. Un Món desigual. Les Institucions Internacionals davant dels desequilibris globals.
2010. El control de la corrupció. Instruments i indicadors per a la seva anàlisi.

Crònica: La xenofòbia a debat!
Èxit de la VI Jornada Ernest Lluch de Ciències Polítiques i Socials. Estudiants i
professors omplen l'auditori en aquesta jornada que ha comptat amb la conferència de
l'historiador Xavier Casals, seguida per una taula rodona protagonitzada per Oriol Amorós,
Ismael Palacín, Beatriu Guarro, i el propi Casals.
Avança la xenofòbia? Obre els ulls!, és el títol de la sisena edició de la Jornada Ernest Lluch de
Ciències Polítiques i Socials que s'ha celebrat aquest matí a l'auditori del campus de la
Ciutadella, de la UPF.
Material adicional: Podeu accedir al contingut de la conferència de Xavier Casals, sobre: El
populisme xenòfob: tòpics i realitats, aquí
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IX Seminari Ernest Lluch d'Economia (2011)- UB
La crisi del deute i l'euro
Dia: Dijous 10 Novembre
Hora:12:00
Localització:Aula Magna. Facultat d’Economia i
Empresa de la UB. Diagonal 690. BCN
Organitzen: Facultat d’Economia i Empresa de la
Universitat de Barcelona i Fundació Ernest Lluch
Collabora: Universitat de Barcelona
Amb el suport de: Generalitat de Catalunya, Diputació
de Barcelona i Aj. de Barcelona

Comentari:
La crisi del deute i de l'euro. Què pot passar en un futur
proper? Quins escenaris i actuacions n'esperem de la
UE? I d'Espanya? La novena edició del Seminari Ernest
Lluch d'Economia a la UB enguany se centra en "La crisi
del deute i l'euro", i constarà de tres ponències inicials i d'un debat posterior, amb la
participació de:
José Carlos Díez. Economista en Cap de Intermoney. Professor d'Economia de la Universidad
Alcalá de Henares
Santiago Carbó. Catedràtic d'Anàlisi Econòmica de la Universidad de Granada.
Antón Costas. Catedràtic de Política Econòmica de la Universitat de Barcelona
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Crònica: Díez, Carbó i Costas reflexionen sobre "La crisi del deute i l'euro" a la
UB
Èxit del IX Seminari Ernest Lluch
d'Economia celebrat ahir a l'Aula
Magna de la Facultat d'Economia i
Empresa de la UB. Ahir, dijous 10
de novembre, 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, en el que esdevé un acte
de record a Ernest Lluch i una
jornada acadèmica de gran nivell.

La crisi del deute i l'euro 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 José Carlos Díez,
economista en cap d'Intermoney i Santiago Carbó, catedràtic d'Anàlisi Econòmica de la
Universitat de Granada. L'acte fou presidit per la degana de la Facultat, Elisenda Paluzie, i va
comptar també amb la participació del vicepresident de la Fundació Ernest Lluch, Lluís Maria
de Puig.
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
vicepresident 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.
José Carlos Díez va fer ús de les seves dots comunicatives carregades de coneixement i
corrosivitat per transmetre amb claredat la situació econòmica actual d'Europa i parlar-nos del
futur de l'euro en aquest escenari que se'ns presenta després de les crisis de deute de Grècia i
d'Itàlia. Amb una exposició que va mantenir l'auditori en atenció permanent, Díez va mostrar un
cert optimisme en relació a l'euro, malgrat estar immersos dins d'un marc d'extrema urgència
que clama voluntat i claredat política per tal de resoldre un problema que requereix una solució
ràpida en matèria monetària. La intervenció de Santiago Carbó va profundir en el tema de la
crisi del deute espanyol, al mateix temps que ponderava la crítica situació que viurem en els
propers anys sinó s'inicia d'immediat una política de monetarització impulsada pel BCE.
Després d'aquest primer torn es va obrir el debat amb preguntes de professors i estudiants.
L'acte va cloure a les dues en punt, després de dues hores d'intensa i profitosa reflexió sobre
una de les qüestions que més ocupen i preocupen a la nostra societat.
Materials
Accedeix a les ponències a la web (José Carlos Díez - Santiago Carbó)
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Jornada "Cohesió del territori i Pau"
Jornada acadèmica d’Econmomia i Territori a la Universitat
d'Alacant “ El corredor Mediterrani”
Dia: Dilluns 4 Abril
Hora:17:00
Localització:Ciutat d'Alacant, a la seu de la Universitat d-Alacant.
Organitza: Universitat d’Alacant i la Fundació Ernest Lluch- secció Valenciana
Comentari:
La Universitat d’Alacant i la Fundació Ernest Lluch- secció Valenciana, collaboren en
l'organització d'aquesta jornada acadèmica centrada en territori, conflictologia i pau. La jornada
va tenir lloc el passat 4 d'abril a la ciutat d'Alacant, a la seu de la UA.
Programa
17 h: Inauguració de la jornada
amb la intervenció de Salvador
Salort i Vives i d'Antonio
Escudero, ambdós, membres
de la Fundació Ernest Lluch.
17,15 h: Conferència: “El
corredor mediterrani”, a
càrrec del professor de la
Universitat de València, Josep
Vicent Boira. Presentació a
càrrec de Jorge Olcina Cantos,
catedràtic de Geografia i
membre de la Fundació Ernest
Lluch.
19 h: Conferència “a los diez
años del asesinato de ernest
lluch ¿llega por fin la paz?, a
càrrec del senyor ministre de la
Presidència del Govern
d’Espanya, Ramon Jauregui
Atondo. Presentació a càrrec
del senyor Rector de la
Universitat d’Alacant, Ignacio
Jiménez Raneda
20,30 hores: Clausura de la
Jornada pel senyor Rector de la
Universitat d’Alacant, Ignacio
Jiménez Raneda
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Crònica: La Jornada Ernest Lluch sobre Cohesió del territori i Pau va reunir al
ministre Jáuregui i el professor JV Boira, a Alacant
El dilluns 4 d'abril, el ministre de la
Presidència, Ramón Jáuregui, va
participar en les IV Jornades
Ernest Lluch de la Universitat
d'Alacant on va impartir la
conferència Als deu anys de
l'assassinat de Ernest Lluch.
Arriba per fi la pau?. El ministre
va intervenir al costat del rector de
la Universitat d'Alacant, Ignacio
Jiménez Raneda, a la Sala Rafael
Altamira de la Seu de la
Universitat a Alacant.
En aquesta quarta edició les Jornades Ernest Lluch, dirigides pel professor Salvador Salort,
professor d'Història i Institucions Econòmiques de la UA, van tenir com a tema central la
"Cohesió de Territori i Pau" i també varen comptar amb la participació de Josep Vicent
Boira, professor de la Universitat de València, qui va parlar sobre El Corredor Mediterrani", en
una ponència presentada pel degà de la Facultat de Filosofia i Lletres, Jorge Olcina.
La Universitat d'Alacant recordà així, per quart any consecutiu, la figura d'Ernest Lluch, gràcies
a l'estreta col.laboració que la Universitat manté amb la Fundació Ernest Lluch, de la qual
formen part els professors Antonio Escudero, del Departament d'Anàlisi Econòmica Aplicada,
Jorge Olcina, degà de la Facultat de Filosofia i Lletres, i Salvador Salort, professor d'Història i
Institucions Econòmiques de la UA.
Galeria
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Activitats en l’àmbit cívico-polític
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Activitats en l’àmbit cívico-polític
El sistema de pensions a debat - Vies de Diàleg 2011
Reflexions sobre la viabilitat del sistema de pensions i
propostes de reforma
Dia: Dijous 9 Juny
Hora:19:00
Localització:Biblioteca Ernest Lluch –Carrer Saragossa, 27  Palau 17003 Girona
A/e : bibliolluch@ajgirona.cat
Organitza: Biblioteca Ernest Lluch - Ajuntament de Girona i Fundació Ernest Lluch
Comentari:

L'envelliment de la població és una característica comuna
dels països europeus, una situació que sotmet els actuals
sistemes de jubilació a una gran pressió, que ha augmentat
amb la crisis econòmica i financera. Seguint aquests
arguments s’ha arribat a la situació actual en la qual cal triar
entre tenir uns pensionistes més pobres, unes cotitzacions
més altes o bé més gent treballant més i durant més temps.
Un dels grans èxits del model social europeu és la garantia
que la vellesa no sigui sinònim de pobresa. Això serà així per
gaire temps més? Estem vivint un procés de canvi favorable
al sector privat en detriment de la cobertura pública?
Per a parlar-ne comptarem amb l'expertesa i coneixement de
Miren Etxezarreta, doctora en Economia per la London
School of Economics i catedràtica emèrita d’Economia
Aplicada a la Universitat Autònoma de Barcelona. després
d'aquesta ponència inicial tindrà lloc una taula rodona amb
persones vinculades al teixit social gironí.
Programa
19:00 hores. Benvinguda i presentació
19:10 hores. Ponència a càrrec de Miren Etxezarreta
19:50 hores. Preguntes públic
20:00 hores. Inici taula rodona
20:45 hores. Cloenda
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Crònica: El futur de les pensions centra el Vies de Diàleg 2011
Miren Etxezarreta va intervenir en la jornada celebrada a Girona
Per setè any consecutiu la
Fundació Ernest Lluch i
l'Ajuntament de Girona a
través de la Biblioteca
Ernest
Lluch
d'aquesta
ciutat, varen organitzar una
nova edició del "Vies de
Diàleg", una jornada de
debat i reflexió sobre
qüestions contemporànies i
d'actualitat, que enguany
s'ha dedicat al sistema de
pensions.
Amb una bona assistència de públic la sala de la Biblioteca Ernest de Lluch va reunir a
persones de diferents àmbits sensibilitzades amb una qüestió "de rabiosa actualitat i que és
cabdal per la societat del benestar", com va dir el vicepresident de la Fundació, Lluís Maria de
Puig, en la presentació de l'acte. Tot seguit s'inicià la ponència de Miren Etxezarreta (doctora
en Economia per la London School of Economics i catedràtica emèrita d’Economia Aplicada a
la UAB) qui des d'una perspetiva d'economia crítica, va posar sobre la taula alguns elements
que caracteritzen el context actual del debat sobre el sistema de pensions, "debat que des
d'organismes i institucions més properes al poder financer i al capital ja fa temps que pregonen
a fi d'incentivar una generalització del sistema privat de pensions".
Després d'aquesta ponència va tenir lloc una taula rodona que va comptar amb la presència de
la ponent i de Pilar Tur, directora provincial de l'INNS a Girona i de Josep Majó, pensionista,
director d'escola jubilat i president del Casal Onyar-Montilivi. Aquesta taula moderada pel
periodista Narcís Genís, president del Collegi de Periodistes de Girona, va servir per ampliar
la mirada sobre el sistema de pensions, que des de punts de vista diferents però
complementaris va desenvocar en un torn d'intervencions d'un públic atent i participatiu.
Galeria
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VIII Jornada Ernest Lluch de Torroella de Montgrí
La Primavera àrab
Dia: Dissabte 1 Octubre
Hora: 10:45
Localització: Auditori del Museu de la Mediterrània. Carrer d'Ullà, 27-31 - 17257 Torroella de
Montgrí
Organitzen: Museu de la Mediterrania i Fundació Ernest Lluch

Comentari:
La Primavera àrab és el tema que
centrarà l’interès de la VIII Jornada
Ernest Lluch de Torroella de Montgrí,
que organitzen el Museu de la
Mediterrània i la Fundació Ernest Lluch.
Per a l’ocasió, la jornada anual
organitzada conjuntament pel Museu de la
Mediterrània i la Fundació Ernest Lluch,
s’estructura a l’entorn d’una conferència
marc i d’una taula rodona d’experts, que
des de punts de vista diferents però complementaris exposaran les seves reflexions a l’entorn
dels efectes, oportunitats, reptes i especificitats de les revoltes originades en els països
mediterranis i la seva interrelació amb la vella Europa connotada pels efectes de la crisi.
Programa
10:45 h. Benvinguda i presentació
11:00 h. Conferència Inaugural: La Primavera Àrab des de Catalunya
Excm. Sr. Senén Florensa. Secretari d'Afers Exteriors de la Generalitat de Catalunya.
Presenta: Eugeni Prieto i Llop. Membre de la Comissió Tècnica del Museu de la Mediterrània
11:45 h. Pausa i esmorzar
12:00 h. Taula rodona: Temps de revoltes, temps de canvis?
•
•
•

Sr. Joan Roura. Periodista. Enviat especial de TV3 a El Caire
Sra. Dolors Bramon. Professora d’Estudis Àrabs i Islàmics de la Universitat de
Barcelona
Sr. Jaume Torras. Catedràtic d’Universitat, Universitat Pompeu Fabra

Modera: Lluís Bruguera-Cortada, periodista.
13:45 h. Cloenda
• Lluís Maria de Puig – Vicepresident de la Fundació Ernest Lluch
• Jordi Cordón – Alcalde de Torroella de Montgrí
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Crònica: Gran jornada sobre La Primavera Àrab, a Torroella
VIII Jornada Ernest Lluch de Torroella de Montgrí

El dissabte 1 d'octubre vatenir lloc la vuitena edició de la Jornada Ernest Lluch de Torroella de
Montgrí organitzada pel Museu de la Mediterrània i la Fundació Ernest Lluch. Aquesta jornada
que té per objectiu afavorir el debat i la reflexió a l’entorn dels valors que afecten als ciutadans
del segle XXI i del foment del diàleg, enguany es va centrar en La primavera àrab per tal de
reflexionar al voltant dels diferents conflictes que hi ha hagut en els països àrabs. Per a
l’ocasió, es va comptar amb una conferència marc a càrrec del Secretari d'Afers Exteriors de la
Generalitat de Catalunya, Sr.Senén Florensa. La seva intervenció va reunir anàlisi, vivència i
coneixement del fenòmen, sobretot de la revolta viscuda a Tunísia i que en fou l'epicentre.
Aquest anàlisi ens va aproximar a les virtuts de la revolta i a l'esperança que d'aquest
"tsunami" viscut en el món àrab se'n desprenguin reformes democratitzadores. La ponència de
Senén Florensa va donar peu a una taula rodona protagonitzada per la professora d’Estudis
Àrabs i Islàmics de la Universitat de Barcelona, Sra.Dolors Bramon i del Catedràtic de la
Universitat Pompeu Fabra, Sr. Jaume Torras. La visió dels dos professors va complementar la
intervenció inicial, al donar algunes claus sobre la necessitat de relativitzar el fenòmen de la
"Primavera àrab" ja que no segons Torras "no s'ha de caure en l'equívoc de fer interpretacions
des d'occident i en clau occidental", sinó que caldrà estar ametents a l'evolució d'unes
societatsque si ve han iniciat un procés de derogació de dictadures, pot ben ser que no
estiguem davant d'una "Primavera" en el sentit emancipador del terme. Per la seva part, Dolors
Bramon va oferir una visió equidistant entre l'eufòria i el pessimisme, i va desenvolupar una
entenedora reflexió a l'entorn del fenomen i de la "sharia". Per últim, i excusant als assintents
la presència de Joan Roura a la taula per una incidència de darrera hora, el moderador de la
taula, el periodista Lluís Bruguera va iniciar el torn de preguntes obertes al públic. Al voltant de
les dues es va posar punt i final ala jornada amb les intervencions del vicepresident de la
Fundació Ernest Lluch, Lluís Maria de Puig i de la tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Torroella
de Montgrí. La jornada fou un èxit tant de participació com de qualitat, i fou comentada per
diferents "piuladors" presents a la sala através del #jell2011. D'aquesta manera la Jornada
Ernest Luch de Torroella es consolida i diposita renovada illusió de cara la propera edició.
Galeria
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Jornades sobre Sanitat
25 Aniversari Llei General de Sanitat-Homenatge a Ernest Lluch
Jornada Parlamentària: "25 Aniversari de la Llei General de
Sanitat"
Dia: Dimarts 26 Abril
Hora: 11:00
Localització: Congrés dels Diputats.
Organitza: Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad y Congreso de los Diputados

Programa
JORNADA PARLAMENTÀRIA
"25 Aniversari de la Llei General de Sanitat"
Madrid, 26 Abril de 2011. Congrés dels Diputats

10:45 Arribada d'assistents
11:00 Inauguració:
• José Bono Martínez, President del Congrés dels Diputats.
• Leire Pajín Iraola, ministra de Sanitat, Política Social i Igualtat.
• Lluís María de Puig. Vicepresident primer de la Fundació Ernest Lluch
• Gaspar Llamazares Blat, President de la Comissió de Sanitat, Política Social i Consum del
Congrés dels Diputats.
12:00 Taula "Balanç, 25 anys després" Moderada per: Miguel Ángel Aguilar (Cronista
parlamentari durant l'aprovació de la Llei General de Sanitat). Amb l participació de:
• Alejandro Cercas. President de la Comissió de Política Social i Ocupació (II Legislatura
1982-1986)
• José Manuel Romay Beccaria *. Ponent de l'Informe de la Llei general de sanitat. Aliança
Popular. Ministre de Sanitat i Consum (1996-2000).
• Fernando Pérez Royo. Portaveu del Grup Mixt en el debat d'esmenes de l'informe de la Llei
general de sanitat.
• Josep Gomís Martí. Portaveu de la Minoria Catalana al debat d'esmenes de la Informe de
la Llei general de sanitat.
• Ana Gorroño Arrizabalaga *. Ponent de l'Informe de la Llei general de sanitat. Minoria
Basca.
13:30 Taula "Reptes de Futur"
• Moderada per: (pendent de confirmar). Amb la participació de:
• Fernando Lamata Cotanda. Conseller de Salut i Benestar Social de Castella la Manxa
• Javier Fernández-Lasquetty. * Conseller de Sanitat de la Comunitat de Madrid.
• Roser Fernández i Alegre. Secretària general de Salut. Generalitat de Catalunya.
• Fernando Banyoles Bolaños *. Conseller de Sanitat de Canàries.
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Crònica: Ernest Lluch, recordat en el 25 Aniversari de la Llei General de
Sanitat
El vicepresident de la Fundació Lluís Maria de Puig intervé juntament amb José Bono,
Leire Pajín i Gaspar Llamazares
El dia 26 d’abril de 2011 a la Sala
Ernest Lluch del Congrés dels Diputats
va tenir lloc la commemoració dels 25
Anys de l’aprovació de la Llei General
de Sanitat impulsada per Ernest Lluch.
En aquest acte hi va participar la
ministra de Sanitat, Política Social i
Igualtat, Leire Pajín; el president de la
Cambra Baixa, José Bono, el
vicepresident de la Fundació Ernest
Lluch, Lluís Mª de Puig, i Gaspar
Llamazares, president de la Comissió
de Sanitat, Política Social i Consum
del Congrés dels Diputats.
Enguany es compleixen vint-i-cinc anys de l'aprovació, l'any 1986, de la Llei General de
Sanitat. Es tracta, sens dubte, d'una de les lleis més importants que s'han aprovat al nostre
país des del restabliment de la democràcia. Aquesta llei es pot considerar el principal llegat
polític d'Ernest Lluch, al fer realment efectiva a Espanya la universalitat de l'accés gratuït a un
servei públic de sanitat de gran qualitat, com a mínim homologable als sistemes públics de
sanitat dels països del nostre entorn sociopolític més immediat.
Galeria
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Jornada sobre Municipis 2011
Les hisendes municipals: gestió i actuació davant la crisi
Dia: Dilluns 24 Octubre Hora: 09:00
Localització: Sala d'actes de l'Ateneu Barcelonès. c/ Canuda 6, Barcelona (Ciutat Vella)
Organitzen: Fundació Ernest Lluch i Nou Cicle Amb el suport de: Diputació de Barcelona
Comentari:
* Per raons d'aforament l'acte es va realitzar a la Sala
d'actes de l'Ateneu Barcelonès en lloc de l'Auditori del
CCCB com estava inicialment previst. Es va fer ús de
la sala Verdaguer de l'Ateneu Barcelonès des d'on es
pogué seguir la jornada a través d'un circuit tancat de
televisió.
La Jornada sobre Municipis es realitza anualment i
es promou amb la voluntat d’oferir un marc de reflexió
sobre els problemes que afecten a l’àmbit local i les
relacions que s’estableixen entre l’administració local i la ciutadania.
La jornada d’enguany se centra en Les hisendes municipals: gestió i actuació davant la
crisi i vol mostrar aquelles iniciatives municipals que s’han dut a terme a fi de respondre a la
situació de crisi econòmica dels governs locals a la vegada que es planteja el repte de com
adequar les realitats pressupostàries en el marc de finançament actual. Al mateix temps, en
aquesta jornada es pretén incidir en aquells aspectes concrets que condueixen a una bona
gestió, que permeten fer front al deute municipal i a seguir impulsant el desenvolupament de
serveis i activitats necessaris pel municipi. La cerca d’alternatives i la priorització de les
actuacions a realitzar resulten claus per afrontar una situació delicada per als consistoris
catalans i que poden repercutir amb el benestar dels conciutadans.
Programa
9.00 h - Benvinguda i presentació a càrrec de representants de la F. Ernest Lluch i Nou Cicle
9.15 h - Ponència inaugural - President de la Diputació de Barcelona, Sr. Salvador Esteve
9.30 h – El finançament municipal: cap on ha d'anar? Conferència acadèmica, a càrrec de la
Catedràtica d’Hisenda Pública de la UB, Núria Bosch
10.30 h – Pausa
11.00 h - La crisis y la gestión del déficit y la deuda municipales: instrumentos y prioridades.
Conferència a càrrec de César Cantalapiedra, soci de Analistas Financieros (AFI) i consultor
d’administracions públiques
11.45 h - Les hisendes municipals: gestió i actuació davant la crisi. Taula Rodona d’alcaldes:
•
•
•
•
•

Joaquim Ferrer: alcalde de Vilassar de Mar
Ana del Frago: alcaldessa de Barberà del Vallès
Dionís Guiteras: alcalde de Moià
Josep Mayoral: alcalde de Granollers
Jordi San José: alcalde de Sant Feliu de Llobregat

13.30 h - Cloenda
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Crònica: Exitosa Jornada sobre Municipis 2011

Les hisendes municipals: gestió i actuació davant la crisi
Prop de 300 persones van assistir a la Sala d’actes de l’Ateneu Barcelonès per participar de la
present edició de la Jornada sobre Municipis, que tingué lloc el dilluns 24 d’octubre i que va
ser tot un èxit, tant per l’assistència com per la qualitat de les ponències i de les intervencions
de
cadascun
dels
alcaldes
i
alcaldessa
de
la
taula
rodona
posterior.
Amb el títol de Les hisendes municipals: gestió i actuació davant la crisi, la jornada
d’enguany pretenia mostrar aquelles iniciatives municipals que s’han dut a terme a fi de
respondre a la delicada situació financera i de crisi econòmica dels governs locals. La Jornada
va constar de tres parts. La primera part integrava els parlaments de benvinguda a càrrec de
Daniel Font i Lluís Maria de Puig, representants de Nou Cicle i Fundació Ernest Lluch ,
respectivament. Acte seguit el protagonisme va recaure en el president de la Diputació de
Barcelona, Sr. Salvador Esteve, qui va realitzar la ponència inaugural. El president de la
Diputació de Barcelona en el seu parlament va apostar per una "segona descentralització
després de l'autonòmica" com a mètode per sortir de la crisi, al mateix temps que subratllava
que "a Catalunya s'han fet lleis pròpies d'un país ric, sense ser-ho".
La segona part de la jornada englobava dues ponències marc. La catedràtica d’Hisenda
Pública de la Universitat de Barcelona, Núria Bosch, va pronunciar la primera ponència
titulada El finançament municipal, cap a on ha d'anar?. Una interessant perspectiva europea
dels ens locals va donar peu a possibles línies d’acció a Catalunya. Segons Bosch estem
davant la necessitat de tirar endavant tres reformes: la simplificació de les administracions
públiques, en tant que "tenim molts esglaons" d'aquests ens, sumada a la pràctica de
mancomunar serveis; la reforma competencial que aclareixi les responsabilitats de cada
Administració, i la modificació del finançament municipal. La segona de les ponències, La
crisis y la gestión del déficit y la deuda municipales: instrumentos y prioridades, la va
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pronunciar César Cantalapiedra, soci d'Analistas Financieros (AFI) i consultor
d'Administracions Públiques. En la seva intervenció, la visió macro va donar peu a una anàlisi
més detallada del que es preveu una situació certament complicada per als consistoris
espanyols. Cantalapiedra va advertir que "s’hauran de fer els pressupostos més difícils de la
història de les Administracions Públiques".
Després del torn d’intervencions del públic i de la prescriptiva pausa es va iniciar la taula
rodona d’alcaldes. Aquesta va comptar amb intervencions singulars i complementaries que
van excel•lir per la seva qualitat i va satisfer les expectatives del públic assistent que omplia la
sala. Moderada per Manel Mas, ex-alcalde de Mataró, la taula rodona estava formada per
Josep Mayoral, alcalde de Granollers, Jordi San José, alcalde de Sant Feliu de Llobregat,
Ana del Frago, acaldessa de Barberà del Vallès, Joaquim Ferrer, alcalde de Vilassar de Mar i
Dionís Guiteras, alcalde de Moià. Tots ells procedents de 5 comarques diferents de la
província de Barcelona i amb realitats concretes varen compartir neguits, realitats i propostes
en una més que interessant taula rodona.
La Jornada sobre Municipis 2011 es va cloure, després d’una animada ronda de preguntes
del públic assistent, amb les paraules, breus i sentides que el vicepresident de la Fundació
Ernest Lluch, Lluís Maria de Puig, va pronunciar en record d’Ernest Lluch, pocs dies després
de l’anunci de cessament de l’activitat armada de la banda terrorista ETA.

Accedeix als materials complementaris de la jornada:
•
•
•

Parlament inaugural a càrrec del President de la Diputació de Barcelona
Ponència de Núria Bosch
Ponència de César Cantalapiedra

Crònica i vídeos de La Malla:
•
•

Parlament inaugural i ponències
Taula Rodona d’Alcaldes

* La Jornada sobre Municipis 2011 es va seguir via Twitter a: #jmunicipis11 .
Nou Cicle: @noucicle
Fundació Ernest Lluch: @FundErnestLluch

Galeria
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Activitats en l’àmbit de memòria i arxiu
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Activitats en l’àmbit de memòria i arxiu
Arxiu Ernest Lluch i Martín
Descripció. Es tracta d’un dels eixos centrals de l’activitat transversal de la Fundació.
Després de la creació de l’Arxiu Ernest Lluch el 2009, 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. Enguany per part del
CEDOC i la donació de llibres d’Eulàlia Lluch provinents de Maià de Montcal.
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
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Jornada de Portes Obertes a l’Arxiu Ernest Lluch i Martín
Dia: Dijous 9 Juny Hora: 10:00
Localització: Seu de la Fundació Ernest Lluch. Santa Eulàlia 66-80. Vilassar de Mar
Organitza: Fundació Ernest Lluch Amb el suport de: Diputació de Barcelona
Collaboren: Biblioteca Ernest Lluch de Vilassar de Mar, Ajuntament de Vilassar, Ajuntament
BCN; Generalitat Presidència
Comentari:
Primera Jornada de portes obertes de l’Arxiu Ernest Lluch i Martín per tal de donar a conèixer
el seu fons documental, coincidint amb el Dia Internacional dels Arxius.
La jornada va tenir lloc el passat 9 de juny de les 10 a les 13 hores i es va estructurar al voltant
d’una visita guiada a l’arxiu i a la seu de la Fundació on s’hi exhibeix l’exposició “Ernest Lluch,
l’esforç per construir un país”.
Les persones interessades (5 grups de 6 persones) es van posar prèviament en contacte amb
secretaria per tal de confirmar assistència: secretaria@fundacioernestlluch.cat o bé trucant al
937 590 084.
Crònica: L’Arxiu Ernest Lluch i Martín, celebra la primera jornada de portes obertes

Celebració del Dia Internacional dels Arxius. El dijous 9 de juny, la Fundació Ernest Lluch va
celebrar la Primera Jornada de portes obertes de l’Arxiu Ernest Lluch i Martín per tal de donar a
conèixer el seu fons documental, coincidint amb el Dia Internacional dels Arxius.
La jornada s’estructurà al voltant d’una visita guiada a l’arxiu, ubicat a l'edifici de la Biblioteca
Ernest Lluch de Vilassar, on es varen mostrar aquells documents més valuosos i representatius
del llegat documental cedit per familiars, amics i institucions. Els visitants també varen poder
conèixer la seu de la Fundació i visitar part de l’exposició “Ernest Lluch, l’esforç per construir un
país”. Es van constituir 5 visites de grups de 6 persones atenent als requeriments de control de
l’Arxiu
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Ernest Lluch Opina volum XI
Presentació de l'opuscle amb articles de premsa d'Ernest Lluch
Dia: Divendres 2 Desembre
Hora:19:00
Localització: Sala d'actes de la Biblioteca Ernest Lluch de Vilassar de Mar
Carrer Santa Eulàlia 66-80.Vilassar de Mar
Organitza:Ajuntament de Vilassar de Mar i Fundació Ernest Lluch
Comentari:
Acte de presentació de l'onzè recull d’articles de premsa, publicats per Ernest Lluch a La
Vanguardia i El Punt Diari, entre 1994 i l'any 2000.
L'ajuntament de Vilassar de Mar i la
Fundació Ernest Lluch presenten el
XIè i darrer volum de l'opuscle
Ernest Lluch Opina, a Vilassar de
Mar.
El pròleg d’enguany va a càrrec
d'Enric Lluch i homenatja Jordi
Garcia i Bosch, i és a la vegada, un
record a la relació d’Ernest Lluch
amb Vilassar de Mar, i un
reconeixement a la tasca d’OikosTau i del món editorial que Lluch
sovintejà. D'altra banda, amb l'edició
d'aquest darrer volum s'afegeixen 15
articles més als 150 dels anteriors
llibrets. Un llegat que a partir del
2012 estarà disponible en format
digital, en aquesta mateixa web.

Al mateix temps aquest acte de presentació és un sincer agraïment a tots els alcaldes,
prologuistes i participants a les presentacions dels reculls anteriors,a tots els assistents i amics
que han fet possible aquest record i testimoniatge.
L'acte d'enguany va comptar amb les intervencions de:
•
•
•

Joaquim Ferrer, alcalde de Vilassar de Mar
Enric Lluch, vicepresident de la Fundació Ernest Lluch i prologuista de la
present edició.
Eugeni Giral, patró de la Fundació i gran coneixedor del món editorial i de
l’època.
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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, 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.
Enguany s’ha creat un blog dedicat al Projecte Diàlegs, consultable en català i
castellà on s’hi bolca tota la informació relativa al projecte.
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10 anys sense Ernest Lluch – Actes de Record
La Luz de la razón. Literatura y cultura del Siglo XVIII
Acte de presentació del llibre dedicat a la memòria d'Ernest Lluch
Dia: Dimarts 25 Gener
Hora:19:30
Localització: Centro Aragonés. Carrer de Joaquín Costa, 68. Barcelona
Organitzen: Diputación de Zaragoza - Institución Fernando el Católico i Centro Aragonés de
Barcelona
Collabora: Fundació Ernest Lluch – Ajuntament de Barcelona
Comentari
Es presenta a Barcelona (Centro Aragonés) el llibre
editat per Aurora Egido i José Enrique Laplana,
publicat per la Institución Fernando el Católico amb el
suport de la Diputació de Saragossa.
L'acte tindrà lloc el proper dimarts, 25 de gener, a les
19:30 hores, a la seu del Centre Aragonès de
Barcelona (carrer Joaquim Costa, 68), i comptarà amb
la participació de la senyora Aurora Egido, directora
de la càtedra "Baltasar Gracián" i patrona de la
Fundació Ernest Lluch; del senyor Pere Gimferrer,
escriptor; del senyor Enric Lluch, vicepresident de la
Fundació Ernest Lluch, i el senyor Carlos Forcadell,
director de la Institució Fernando el Católico.
El volum La Luz de la razón. Literatura y cultura del
Siglo XVIII. A la memoria de Ernest Lluch, és un llibre
que recull les aportacions realitzades els dies 10, 11 i 12 de desembre de 2008, en les jornades
que van tenir lloc a la seu de la Institución Fernando el Católico de la Diputació de Saragossa,
impulsades per la Cátedra Baltasar Gracián.
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Crònica: Aurora Egido glosa la figura d'Ernest Lluch a la presentació del
llibre La Luz de la razón. Literatura y cultura del Siglo XVIII.

Dimarts passat, 25 de gener, va tenir lloc
al Centro Aragonés de Barcelona la
presentació del llibre La Luz de la razón.
Literatura y cultura del Siglo XVIII. A la
memoria de Ernest Lluch editat per Aurora
Egido i José Enrique Laplana, publicat
per la Institución Fernando el Católico i
amb el suport de la Diputació de
Saragossa. L'acte comptà amb la
participació d'Enric Lluch, vicepresident de
la Fundació Ernest Lluch, de Carlos
Forcadell, director de la Institució Fernando el Católico, i d'Aurora Egido, directora de la
càtedra "Baltasar Gracián" i patrona de la Fundació Ernest Lluch, qui va fer una magnífca glosa
d'Ernest Lluch que posem a la vostra disposició, aquí.
El volum La Luz de la razón. Literatura y cultura del Siglo XVIII. A la memoria de Ernest Lluch,
és un llibre que recull les aportacions realitzades els dies 10, 11 i 12 de desembre de 2008, en
les jornades que van tenir lloc a la seu de la Institución Fernando el Católico de la Diputació de
Saragossa, impulsades per la Cátedra Baltasar Gracián.
Galeria
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10 anys sense Ernest Lluch – Actes de Record
Homenatge al Rector Magnífic Ernest Lluch i Martín
Jornada d'homenatge a la UIMP - Palacio de la Magdalena
(Santander)
Dia:Dimarts 5 Juliol
Hora:16:30
Localització: Seu de la UIMP. Palacio de la Magdalena - Santander
Organitza: UIMP amb la collaboració de la Fundació Ernest Lluch

Programa

16.30 - Acte Institucional
Parlaments a càrrec de:
•
•
•
•

Ministra de Sanitat, Política Social i Igualtat: Excma. Sra. Leire Pajín
Rector Magnífic de la UIMP: Sr. D. Salvador Ordóñez
Vicepresident de la Fundació Ernest Lluch: Sr. Lluís Maria de Puig
Representant de la família d'Ernest Lluch: Sr. Enric Lluch i Galera

17.30 - Acte Acadèmic: El llegat acadèmic de Lluch
•
•

Aportacions en el camp de la Història del Pensament Econòmic (Catalunya i Espanya)
– Dr. Salvador Almenar
Aportacions en el camp de la Història del segle XVIII (Catalunya i Espanya) – Dr.
Joaquim Albareda

El Rector Lluch a la UIMP - Un balanç de la seva etapa com a rector:
•
•
•
•

Sr. Joaquín Arango, exvicerector de la UIMP
Sr. Félix Lobo, exvicerector de la UIMP
Sra. Aurora Egido, exvicerectora de la UIMP
Sr. Juan Gimeno, exvicerector de la UIMP
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Crònica: La UIMP ret homenatge a l'exrector Ernest Lluch
La Universitat Internacional
Menéndez Pelayo (UIMP) va
retre ahir dimarts 5 de juliol,
un homenatge al exrector de
la
institució
acadèmica,
Ernest Lluch que en fou el
rector entre 1989 i 1995.
L'acte s'inicià a l'entorn de
les 16:30 hores al Saló de la
Reina del Palacio de la
Magdalena de Santander.
Aquest homenatge comptà
amb la presència de la
ministra de Sanitat, Política
Social i Igualtat, Leire Pajín,
del rector de la UIMP,
Salvador Ordóñez, del vicepresident de la Fundació Ernest Lluch, Lluís Maria de Puig, i
d'Enric Lluch i Galera com a representant de la família de l'homenatjat.
Després de la intervenció de les autoritats se celebrà un acte acadèmic en el qual es
repassaren les aportacions de Lluch en el camp de la Història del Pensament Econòmic i de la
Història del segle XVIII. També es dugué a terme una taula rodona per parlar de la trajectòria
de Lluch a la Universitat, en la qual intervingueren els exvicerectors de la UIMP: Joaquín
Arango, Aurora Egido, Joan Gimeno, Javier Álvarez i Félix Lobo.
L'homenatge al exrector s'emmarca dins de la Trobada 'Alcohol i menors' que dirigeix aquesta
setmana a la UIMP el vocal assessor i membre de la Comissió Clínica de la Delegació del
Govern per al Pla Nacional sobre Drogues, Manuel Sanchís, que aborda els camps d'acció
social i tracta de possibilitar una aproximació al tema del consum d'alcohol en els menors.
Galeria
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10 anys sense Ernest Lluch – Actes de Record
Valors cívics i vida i obra d'Ernest Lluch (2011)
Xerrada amb els alumnes de 1r ESO IES Ernest Lluch
Dia: Dijous 31 Març
Hora: 15:30
Localització:IES Ernest Lluch. C/Vilamarí amb c/Diputació. Barcelona.
Organitza: IES Ernest Lluch
Collabora: Fundació Ernest Lluch
Comentari:
La Fundació Ernest Lluch collabora 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.
El proper dijous 31 de març de 2011 a les 15:30 hores, el vicepresident , Sr. Enric Lluch i el
director, Sr. Ferriol Sòria, com a representants de la Fundació Ernest Lluch realitzaran una
xerrada amb els alumnes de 1r d'ESo de l'Institut Ernest Lluch de Barcelona. Aquesta xerrada
promoguda pel mateix Institut es vincula amb el treball que, els alumnes d'aquest, estan
realitzant sobre la figura d'Ernest Lluch i que servirà per aprofundir en la coneixença del
personatge i els valors cívics que el caracteritzaren.

Crònica: Ernest Lluch, explicat als alumnes de 1r d'ESO
Valors cívics i vida i obra d'Ernest
Lluch (2011)
Com cada any, la Fundació Ernest Lluch
ha collaborat amb l'IES

Ernest Lluch de

Barcelona, per tal d'aprofundir en la
coneixença d'Ernest Lluch i en els valors
cívics que el caracteritzaren.
Ahir, dimecres 31 de març de 2011a la
tarda, l'alumnat de 1r d'ESO va poder
conèixer amb més profunditat la persona que dóna nom al seu Institut (anteriorment anomenat

Institut del parc de l'Escorxador), a través del testimoni d'Enric Lluch, nebot i vicepresident
de la Fundació Ernest Lluch, qui al final de cadascuna de les dues sessions que va realtitzar va
poder respondre les preguntes i qüestions plantejades pels nois i nopies de l'IES Ernest Lluch.
Galeria
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10 anys sense Ernest Lluch – Actes de Record
Conferència a la Casa Social del Sord de Manresa i Comarques
Conferència: Ernest Lluch, l’esforç per construir un país
Dia: Dissabte 15 Octubre
Hora: 19:00
Localització: Casa Social del Sord de Manresa i Comarques. C/ Circunval.lació 35 bxs.
Manresa
Organitza: Casa Social del Sord de Manresa i Comarques.

Comentari:
El passat dissabte 15 d’octubre a les 19 hores va tenir lloc la conferència
Ernest Lluch, l’esforç per construir un país, a càrrec d'Enric Lluch,
vicepresident de la Fundació Ernest Lluch.
La Fundació Ernest Lluch collabora amb la CASMAC (Casa Social del Sord de
Manresa i Comarques). realitzant aquesta conferència que pretén donar a
conèixer la vida i obra d'Ernest Lluch, així com divulgar el projecte Diàlegs, que
vertebra la tasca vigent de la Fundació.
La conferència va comptar amb intèrpret en el llenguatge dels signes i va satisfer al públic
assistent que mostrà molt interès i coneixement.
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10 anys sense Ernest Lluch – Actes de Record
Acte acadèmic en record d’Álvaro Flórez Estrada i Ernest Lluch
Presentació del llibre "Curso de economía política" editat per Salvador
Almenar
Dia: Dimecres 2 Març
Hora: 12:00
Localització: Sala de Graus -Facultad de Economía. Universidad de Oviedo (Asturies)
Organitza: Facultad de Economía. Universidad de Oviedo (Asturies

Comentari:
Presentació del llibre: Curso de Economía Política i acte d'homenatge
a Álvaro Flórez Estrada i de record a Ernest Lluch, impulsat per la
Consejería de Economía del Principado de Asturias.

L'acte comptà amb la participació de:
•
•
•
•
•
•

Jaime Rabanal, Conseller d'Economia i Hisenda del Principat d'Astúries
Salvador Almenar, Catedràtic d'Història i Institucions Econòmiques de la
Universitat de València i responsable de l'edició
Belarmino Fernández, alcalde de Somiedo
Cesar Movilla, alcalde de Noreña
Manuel González, degà de la Facultat d'Economia i Empresa
Enric Lluch, vicepresident de la Fundació Ernest Lluch.
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Crònica: La importància de Flórez Estrada
Acte a la Universitat d'Oviedo on també es va recordar a Ernest Lluch
L'obra del polític liberal asturià i un dels
economistes més distingits del seu temps,
Álvaro Flórez Estrada (1766-1853), no
perd actualitat. El catedràtic d'Història i
Institucions Econòmiques de la Universitat
de València i autor de l'estudi preliminar i
de l'edició del "Curso de economía política
", Salvador Almenar, així ho va dir ahir a
Oviedo. «Tenia una gran obsessió pel deute públic i considerava que podia arribar a ser
l'origen de la pèrdua de la llibertat. També deia que els tenidors de deute eren especuladors i
poc productius », va dir Salvador Almenar.
El catedràtic valencià va participar d'aquest acte junt amb el conseller d'Economia i Hisenda
del Principat, Jaime Rabanal, el rector de la Universitat d'Oviedo, Vicente Gotor, el degà de la
Facultat d'Econòmiques, Manuel González Díaz, el vicepresident de la Fundació Ernest Lluch,
Enric Lluch i els alcaldes de Somiedo i Noreña, les localitats on va néixer i va morir l'il.lustrat.
Aquest acte que es va celebrar el 2 de març a la Facultat d'Econòmiques de la Universitat
d'Oviedo es va centrar en la presentació de la nova edició de 'Curso de Economía Política' de
Flórez Estrada, reeditat a cura de Salvador Almenar i que inclou una introducció d'Ernest Lluch.
A més de ser una «obra mestra de la literatura econòmica espanyola» i «un llibre de gran
alçada intellectual», l'acte d'ahir va servir també per deixar constància que l'intel.lectual asturià,
Flórez Estrada, continua sent un desconegut entre el gran públic. «Un acte com aquest a Nova
York, amb un pare de la pàtria com a protagonista, seria un autèntic esdeveniment. Europa és
diferent i Espanya, completament diferent », va assenyalar Almenar.
Jaime Rabanal va dir en la seva intervenció que el pensament de Flórez Estrada «és
profundament actual i convé tornar a moltes de les seves idees», mentre que el degà de la
Facultat d'Econòmiques, Manuel González, va incidir en la importància que té aquesta obra de
«refrescar el nostre pensament sobre un clàssic econòmic ». L'alcalde de Somiedo, Belarmino
Fernández, va reivindicar el funcionament del centre de recerca sobre Flórez Estrada i el de
Noreña, César Movilla, va recordar els últims dies de la vida de l'economista asturià en el
Palacio de Miraflores.
Se n'ha fet ressò a:
La Voz de Asturias
El Comercio Digital

93

Activitats en l’àmbit cultural i esportiu

94

Activitats en l’àmbit cultural i esportiu
Acte Beca Recerca i Esport 2011
Presentació de la recerca corresponent a la convocatòria 2010
Dia: Dimarts 29 Març
Hora: 19:00
Localització: Auditori del Museu Olímpic i de l'Esport. Avinguda de l'Estadi s/n.
Organitza: Fundació Barcelona Olímpica i Fundació Ernest Lluch
Comentari:
Presentació de la recerca Sketeboarding, ciutat i esport. Barcelona (1975-2010), a càrrec de
Xavier Camino Vallhonrat, guanyador de la Beca Esport i Recerca 2010, atorgada per la
Fudació Barcelona Olímpica i la Fundació Ernest Lluch, conjuntament. A l'acte de presentació
d'aquesta beca, a banda del propi autor hi participaran: Juli Pernas, director de la Fundació
Barcelona Olímpica i Romà Cuyàs, patró i president de la Comissió esportiva de la Fundació
Ernest Lluch.
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Crònica: Xavi Camino presenta la recerca "Skateboarding, ciutat i esport. Barcelona
(1975-2010)"
Presentació de l'estudi resultant de la IV Beca Esport i Recerca que impulsen la
Fundació Barcelona Olímpica i la Fundació Ernest Lluch
Dimarts 29 de març, va tenir lloc a
l'auditori del Museu Olímpic i de l'Esport,
l'acte de presentació de la recerca
"Skateboarding, ciutat i esport. Barcelona
(1975-2010)", a càrrec del seu autor,
l'investigador social, Xavier Camino
Vallhonrat. Carla Sariol en representació
de la Fundació Barcelona Olímpica i
Ferriol Sòria, director de la Fundació
Ernest Lluch varen obrir l'acte per deixar
pas tot seguit a la ponència de Xavier
Camino, qui va exposar de manera entenedora i concisa, les línies principals de la seva
recerca i les conclusions que n'ha extret.
El seu esudi sobre l'skateboading a la ciutat de Barcelona nodreix bona part de la seva tesi
doctoral pendent de ser llegida i que constituirà una gran aportació a l'antropologia urbana
aplicada a l'esport, així com una contribució des d'una altra vessant, a la interpretació de la
ciutat de Barcelona, com a principal referència geogràfica i urbanística de l'estudi.
A totes les persones interessades, us posem a l'abast la recerca que podeu descarregar a la
web de la Fundació, http://ftp.fbolimpica.es/audiovisuales/libro-beca.pdf
Galeria
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Memorial Ernest Lluch - PB Olot i Comarca
La Penya Barcelonista d'Olot i Comarca recorda a Ernest Lluch
Dia:Divendres 25 Febrer
Hora:19:30
Localització: Saló d’actes del centre l’Esplai de la Caixa, a la Plaça Catalunya d’Olot.
Organitza: Penya Barcelonista Olot i Comarca
Collabora: Fundació Ernest Lluch

Comentari
Acte en record a Ernest Lluch organitzat per la Penya Barcelonista
d'Olot i comarca i que compta amb la collaboració de la Fundació
Ernest Lluch.
L'acte constarà d'una xerrada - colloqui sobre el FC Barcelona, una de
les grans passions d'Ernest Lluch.

Hi van intervenir:
•
•
•
•
•
•

Enric Lluch. Vicepresident de la Fundació Ernest Luch
Ramon Besa. Cap d’esports del diari El Pais
Quimet Rifé. Ex-jugador del Futbol Club Barcelona
Josep M. Minguella. Exrepresentant de Jugadors i tertulià esportiu
Pau Vilanova. Directiu en cap de la Comissió Social del Futbol Club Barcelona
Miquel Vila. President de la Penya Barcelonista d’Olot i Comarca

Crònica: Besa, Rifé, Minguella i Vilanova, en el I Memorial Ernest Lluch
Càlida acollida a Olot d'aquest memorial en record a Lluch de clar color blaugrana
Ernest Lluch i la seva relació amb el Barça van omplir divendres (25 de febrer) durant dues
hores l’Esplai d’Olot de La Caixa. La Penya Barcelonista d’Olot i comarca va organitzar aquest
acte-colloqui en collaboració amb la Fundació Ernest Lluch, amb la intenció que esdevingui
una cita anual i per aquest motiu, al final de l’acte, es va signar un acord de collaboració. El
cap d'Esports d’El País, Ramón Besa, va fer una glosa de la relació de Lluch amb el Barça, en
una deliciosa intervenció plena de referències a la reflexió intellectual i a la dimensió social que
Lluch li va donar al Barça. L'acte va congregar prop de 200 persones que ompliren la sala i que
van oferir una càlida acollida als membres de la taula rodona: Quimet Rifé, Josep Maria
Minguella, el directiu en cap de la Comissió Social del FC Barcelona, Pau Vilanova; el
mencionat Ramon Besa i els representants institucionals de les dues entitats organitzadores:
Enric Lluch, vicepresident de la Fundació Ernest Lluch i Miquel Vila, president de la Penya
Barcelonista d’Olot i Comarca. Entre el públic assistent, hi havia diverses personalitats de la
societat civil olotina, membres del Patronat de la Fundació Ernest Lluch i diferents membres del
Futbol Club Barcelona i la seva Fundació. Al final de l’acte es va entregar una litografia del
pintor Xavier Carbonell als ponents, i es va materialitzar l’acord entre la Fundació Ernest Lluch
i la Penya Barcelonista d’Olot i Comarca amb la signatura del conveni de collaboració.
Seguidament es va fer un sopar de germanor.
Se n'ha fet ressò a: Olot Televisió i Sport
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31 edició del Festival de Músiques de Torroella de Montgrí
Música de Cererols per al concert dedicat a la memòria d'Ernest Lluch
Dia: Dimecres 10 Agost
Hora: 22:00
Localització:Església Sant Genís. Torroella de Montgrí
Organitza: Festival de Músiques de Torroella de Montgrí
Comentari:
Amb La Missa de rèquiem de Joan Cererols (16181680), serà l’onzena vegada que el Festival de
Músiques de Torroella de Montgrí dedica un concert a
la memòria d’Ernest Lluch i serà la primera que
s’interpretarà un rèquiem o missa de difunts i, a més,
una missa que representa un dels paradigmes més bells
del nostre patrimoni musical. Johann Sebastian Bach,
a judici d’alguns estudis musicològics, va conèixer
algunes obres de Joan Cererols com ho demostra el fet
que el tema del cor inicial de la Passió segons Sant
Mateu guarda una gran similitud amb el tema del
villancet ¡Ay, qué dolor! d’aquest compositor.
En aquest concert, dedicat a la memòria del polifacètic i
musicòfil Ernest Lluch, el Cor de La Stagione Armonica
de Pàdua ens immergirà en algunes obres de Cererols i
Bach per abordar musicalment aquesta sorprenent
relació.
Com a colofó, s’hi afegirà el conegut Miserere de Gregorio Allegri (1582-1652), una obra que
només es podia escoltar durant la Setmana Santa a la Capella Sixtina de Roma i que Mozart
va ser capaç de transcriure en una sola audició quan només tenia catorze anys.
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Crònica: Música de Cererols, Bach i Allegri a la memòria d'Ernest Lluch
Festival de Músiques de Torroella de Montgrí
El passat dimecres 10 d'agost a l'església
de Sant Genís va tenir lloc el tradicional
concert d'homenatge a Ernest Lluch, dins
del Festival Internacional de Músiques de
Torroella de Montgrí.
Alguns estudis musicològics assenyalen la
ferma possibilitat que JS Bach (16851750) hagués pogut conèixer de primera
mà algunes obres del compositor català
Joan Cererols (1618-1676) fins al punt que
el tema inicial de la colossal Passió segons Sant Mateu es va compondre partint d’un tema
musical gairebé idèntic a l’emprat per Cererols en el villancet ¡Ay, qué dolor!.
En aquest concert, el Cor de La Stagione Armonica de Pàdua va oferir un repertori basat en
obres de Cererols (Missa de rèquiem a dos cors i baix continu / ¡Ay, qué dolor) i de Bach (dos
motets) per abordar musicalment aquesta sorprenent relació. Com a colofó, s’interpretà el
conegut Miserere de Gregorio Allegri (1582-1652), una obra que només es podia escoltar
durant la Setmana Santa a la Capella Sixtina de Roma i que Mozart va ser capaç de transcriure
en una sola audició quan només tenia catorze anys.
>> A la web hi trobaràs les notes de premsa i crítiques musicals del concert a l'apartat descarrega
Galeria
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Càtedra Ernest Lluch de Pensament Econòmic
Presentació d'activitats de la Càtedra Ernest Lluch a Saragossa
Dia:Dijous 20 Octubre
Hora: 20:00
Localització: Aula Magna del Paranímf de la Universitat de Saragossa
Organitza: Càtedra Ernest Lluch de Pensament Econòmic
Comentari:
El proper 20 d'octubre a les 20 hores
a l'Aula Magna del Paranímf de la
Universitat de Saragossa tindrà lloc
l'acte de presentació d'activitats de
la Càtedra Ernest Lluch de
Pensament Econòmic, que compta
amb el suport de la Universitat de
Saragossa i el Govern d'Aragó.

Durant l'acte, el Catedràtic d'Economia Aplicada de la Universitat de Barcelona, Dr. Antón
Costas, impartirà la conferència: La cris que no cesa. Políticos y mercados otra vez frente a
frente.
Galeria

101

Crònica: Presentació de la Càtedra Ernest Lluch de la Universidad de
Zaragoza
Acte de presentació de la Càtedra Ernest Lluch sobre Pensament
Econòmic
La Càtedra Ernest Lluch, creada mitjançant un
conveni entre la Universidad de Zaragoza i la
Fundació Ernest Lluch, amb l'ajuda de la
Conselleria d'Economia i Ocupació del Govern
d'Aragó, pretén contribuir des d'Aragó al
desenvolupament i difusió dels estudis i
investigacions sobre pensament econòmic.
La Càtedra promourà projectes de invesigación i
organitzarà diversos seminaris, així com
workshops i cicles de conferències que col 
laborin a la difusió del pensament econòmic,
complementant aquest treball amb una tasca d'edició d'obres de naturalesa econòmica. Per a
això compta amb el apyo de les institucions més representatives del món econòmic aragonès.

Acte de presentació i conferència de Antón Costas
El passat 20 d'octubre a les 20 hores a l'Aula Magna del Paranimf de la Universitat de
Saragossa va tenir lloc l'acte de presentació d'activitats de la Càtedra Ernest Lluch de
Pensament Econòmic.L'acte el va inaugurar el rector de la Universitat de Saragossa qui va
donar pas a les intervencions de Lluís Maria de Puig, videpresidente de la Fundació Ernest
Lluch; Salvador Almenar, patró de la Fundació i conseller assessor de la Càtedra (de qui
facilitem el text de la seva intervenció), i Alfonso Sánchez Hormigo, director de la Càtedra
Ernest Lluch i qui va informar als presents de les activitats futures.
Durant l'acte i després dels parlaments inaugurals, el catedràtic d'Economia Aplicada de la
Universitat de Barcelona, Dr Antón Costas, va impartir la conferència: La crisi que no cessa.
Polítiques i mercats de nou cara a cara. Finalment, l'Excm. Sr Conseller d'Economia i
Ocupació, Francisco Bono, va tancar aquest acte de presentació i promoció de la Càtedra
Ernest Lluch.

Properes activitats de la Càtedra
Seminari. Espanya 1936: Política, Economia i Cultura
Intervenen: Santos Juliá, José Carlos Mainer, Julián Casanova, Francisco Comín, Salvador Almenar i
Alfonso Sánchez Hormigo.
Amb la col · laboració de: Institució Fernando el Catòlic
Data: 21-22 novembre 2011. Lloc: Aula Magna. Paranimf. UZ
VII Trobada Ibèrica Història del pensament econòmic
Organització del Certamen Internacional convocat per l'Associació Ibèrica d'Història del pensament
econòmic. AIHPE
Data: 1-3 desembre 2011. Lloc: Paranimf, UZ.
Cicle de Conferències Primera Plana. La Crisi econòmica: la crisi del pensament econòmic?
6 conferències a celbrar a l'abril - maig de 2012
Curs d'estiu sobre Història del pensament econòmic . Juliol 2012
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Sobre l'obra i la figura de Koldo Mitxelena
Conferencia a càrrec de Ibon Sarasola al Centre Cultural Ernest Lluch de
Sant Sebastià
Dia:Dimarts 22 Novembre
Hora:19:30
Localització:C.C. Ernest Lluch
Organitza/ Antolatzaileak / Organizan:
Fundació Ernest Lluch, Donostia Kultura
Comentari:
Koldo Mitxelena és un dels grans noms
de la cultura basca. A més d'establir les
bases de la lingüística i la filologia
basques, la seva obra i les seves
iniciatives l'han convertit en un referent
ineludible de la nostra història intellectual.
Ibon Sarasola, un dels grans filòlegs i lingüistes bascos de l'actualitat, analitzarà la trajectòria i
les claus intellectuals de Koldo Mitxelena, així com el lloc i la influència en els nostres dies de
la seva gegantina obra. Sarasola és catedràtic de Filologia Basca de la UPV i membre de
Euskaltzaindia.

La xerrada, que estarà moderada per Jon Arrieta, catedràtic d'Història del Dret de la UPV i
membre del patronat de la Fundació Ernest Lluch.

Koldo Mitxelena euskal kulturaren izen nagusienetakoa da. Euskal linguistika eta filologiaren
oinarriak jarri zituen euskalaria izateaz gain, bere obra eta ekimenek euskal historia
intelektualaren erreferente ekidiezina bihurtu dute.
Bere ibilbide intelektualaren klabeak eta, era berean, gaur egun bere lan erraldoiaren tokia eta
eragina aztertuko ditu Ibon Sarasolak, egungo euskal filologia eta linguistikaren aditu
handienetakoa. Ibon Sarasola EHU-ko Euskal Filologiako katedraduna da eta Euskaltzain osoa.
Saioa Ernest Lluch Fundazioaren kolaborazioarekin antolatu da. Jon Arrieta, EHU-ko
Zuzenbidearen Historiaren katedraduna eta Ernest Lluch Fundazioaren patronatuko partaidea,
izango da moderatzailea.
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Vinaròs recorda a Ernest Lluch
Dia: Divendres 4 Febrer
Hora: 18:30
Localització: Biblioteca Municipal de Vinarós. Plaça de l'Hort dels Escribanos, s/n.
Organitza: Ajuntament de Vinaròs i Fundació Ernest Lluch (secció valenciana)
Collabora: Bancaixa

Comentari
La població castellonenca de
Vinaròs se suma als actes en
record a Ernest Lluch, amb una
conferència
sobre
Polítiques
energètiques a Europa a càrrec
del fins ara Secretari d'Estat
d'Energia,
Pere
Marín.
Acompanyat per Isidoro Tapia,
Secretari General de I.D.A.E, per
Daniel Gozalbo, representant de la Fundació Ernest Lluch a Castelló i comarques, i per
l’alcalde de Vinaròs, Jordi Romeu, participaran d'aquest acte en record dels 10 anys sense
Ernest Lluch. A més es comptarà amb l'exhibició de l’exposició Ernest Lluch, el valor de la raó..

Crònica
Vinaròs va recordar la figura del polític Ernest Lluch, assassinat per ETA el 21 de novembre de
l'any 2000, amb una conferència i una exposició. La conferència va estar dedicada a polítiques
energètiques a Europa i va anar a càrrec de Pedro Marín, exsecretari d'Estat, amb la
participació també d'Isidro Tapia, secretari general de IDAE. Marín va valorar el projecte Castor
per les possibilitats que obre pel que fa a disponibilitat de gas natural a Espanya. La
inauguració de l'exposició va comptar amb la presència d'Amalia Nácher, de la Fundació Ernest
Lluch. L'alcalde Jordi Romeu va voler recordar que l'Hospital Comarcal de Vinaròs es va gestar
sent Lluch ministre de Sanitat.
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Acte en memòria de J.Colomer: metge, acadèmic i polític
Dins del cicle "Per a una sanitat pública i de qualitat"
Dia: Dimecres 16 Febrer
Hora: 19:00
Localització: Collegi Major Rector Peset de la Universitat de València
- Sala de la Muralla - Plaça del Forn de Sant Nicolau, 4 - València Organitza: Fundació Ernest Lluch - Secció Valenciana i l'Associació Ciutadana per a la
Promoció i Defensa de la Salut del País Valencià (ACDESA)
Comentari
La Fundació Ernest Lluch - Secció Valenciana i l'Associació Ciutadana per a la Promoció i
Defensa de la Salut del País Valencià (ACDESA) organitzen aquest acte corresponent al cicle
""Per a una sanitat pública i de qualitat".

Programa
Acte en memòria de Joaquim Colomer: metge, acadèmic i polític
Amb la intervenció de:
•
•
•
•
•

Esteban Morcillo. Rector de la Universitat de València
Carmen Moya. Directora General de la Agencia de Calidad del Sistema Nacional de
Salud
Vicent Llombart. Catedràtic d'Història del Pensament Econòmic
Vicent Cuñat. Catedràtic de Dret Mercantil
Joaquim Donat. Metge pediatra i professor de la Facultat de Medicina
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Crònica: Èxit de la Jornada en record de Joaquín Colomer
En memòria de Joaquín Colomer: metge, acadèmic i polític’
Convocat conjuntament per la Fundació
Ernest Lluch – Secció Valenciana i la
Associació Ciutadana per a la Defensa de
la Salut Pública del País Valencià
(ACDESA) es va celebrar dimecres 16 de
febrer l’acte ‘En memòria de Joaquín
Colomer: metge, acadèmic i polític’ al
Col•legi Major Peset, i que va comptar
amb la presència de més de dos-cents
assistents que ompliren les dues ales de la Sala de la Muralla, a més del Saló d’Actes (amb
una pantalla auxiliar).
L’acte va estar presidit pel Rector de la Universitat de València, el professor Esteban Morcillo,
i es va desenvolupar dins d’un ambient de gran emotivitat en les nombroses intervencions de
diferents representants d’organitzacions sindicals i ciudatanes, acadèmiques, professionals i
institucionals, a més del testimoni de reconeguts deixebles o col•laboradors seus en el camp de
la medicina, la docència i la política. Es varen realçar tant la profunda influència de Colomer
com a catedràtic de Pediatria i president de la Associació Espanyola de Pediatria, el seu paper
com a primer Rector democràtic de la Universitat de València després de la dictadura, i la
decisiva activitat desplegada entre 1985 i 1995 com a Conseller de Sanitat i Consum, destacant
el M.H. ex-President Joan Lerma la especial sintonia establerta entre Colomer i el ministre
Ernest Lluch. El rector Esteban Morcillo va concloure l’acte posant de relleu el caràcter
exemplar i la qualitat humana, acadèmica i ciutadana del doctor Colomer.
Tant la Fundació Ernest Lluch – Secció Valenciana com ACDESA han rebut nombroses
adhesions i felicitacions per la iniciativa i el desenvolupament d’aquest acte.
La jornada a la premsa:
Valencia reconoce la valía de Colomer – LEVANTE
Acto de homenaje a Joaquín Colomer, hoy miércoles en el Rector Peset – UV
La medicina, la universidad y el PSPV honran a Colomer - EL PAÍS

Galeria
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Presentació del llibre "Espanya, capital París" de Germà Bel
Dins del cicle: Eficiència i equitat en un món millor
Dia:Dilluns 28 Febrer
Hora:19:30
Localització: Collegi Major Rector Peses de la Universitat de
València. Sala de la Muralla Plaça del Forn de Sant Nicolau, 4
Organitza: Fundació Ernest Lluch - Secció Valenciana
Collaboren: Bancaixa i Universitat de València

Comentari:
A l'acte hi varen intervenir:
•
•
•
•

Vicent Soler. President de la Secció Valenciana de la
Fundació Ernest Lluch
Joan Olmos. Enginyer de Camins
Josep Vicent Boira. Geògraf
Germà Bel. Catedràtic d'Economia Aplicada i autor del llibre

Crònica: Espanya, capital Paris!
3.1.1.1

Exitosa presentació del llibre de Germà Bel
a València. Ahir dilluns 28 de febrer va
tenir lloc a València la presentació del llibre
"Espanya, capital Paris", del catedràtic
d'Economia, Germà Bel. Aquest acte
organitzat per la secció valenciana de la
Fundació Ernest Lluch s'engloba dins del
cicle "Eficiència i equitat en un món
global".

3.1.1.2
Amb la sala de la Muralla del Collegi Major Rector Peset plena, amb un públic ben
representatiu de la societat valenciana entre el que destacava el Molt Honorable Sr. Joan
Lerma, l'acte es va desplegar seguint l'estela lluchiana de raonar argumentativament, en
aquest cas sobre el disseny de les infraestructures a Espanya.
Com bé va explicar l'autor del llibre -i van corroborar la resta dels membres de la mesa,
l'economista Vicent Soler, el geògraf Josep Vicent Boira i l'enginyer de camins Joan Olmosaquest disseny respon més a un criteri ideològic i administratiu (fer de la capital política de
l'estat una capital total i centre neuràlgic de comunicacions), que a criteris d'eficièncià i equitat.
Un disseny que segueix un patró històric plurisecular, fora quin fora el govern o règim polític
vigent. Al colloqui es va discutir a bastament de la política de transport i del necessari corredor
viari del mediterrani.
Han fet notícia de l'acte: Levante El País Valencia Plaza (diari digital)
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IV Jornada Ernest Lluch d'Economia Valenciana
Jornada acadèmica sobre Economia Agrària, a la Universitat Jaume I
Dia:Dijous 7 Abril
Hora:11:30
Localització:Universitat Jaume I (matí) i Saló d’actes de la Fundació Caixa Rural Castelló.
C/Enmig 49 (tarda).
Organitza: Fundació Ernest Lluch - Secció Valenciana i Departament d’Economia , Facultat de
Ciències Jurídiques i Econòmiques, Universitat Jaume I.
Collabora: Caixa Rural Castelló
Programa

11:30 hores al Saló de Graus Facultat de Jurídiques i
Econòmiques de la Universitat Jaume I.
•
•

•

Benvinguda i presentació
Ponència 1: "La cuestión citrícola en el País
Valenciano: continuidades y rupturas". Eladio
Arnalte, Catedràtic d’Universitat, UPV.
Ponència 2: “Ampliació i sostenibilitat del
regadiu”. Samuel Garrido, professor titular
d’Universitat, UJI.

17:30 hores al Centre Social San Isidro, Caixa Rural
Castelló, c/ Enmig, 49
Mesa redona amb: Juan V. Safont, President
Cooperativa de Les Alqueries, d’ANECOP i de
Intercitrus. Pascual Broch, Gerent de Provefe.
Joan Miquel Segura, Gerent d’ECOCITRICS. Artur Aparici, Professor UJI. Rafael
Arnau, Tècnic INTERCOOP.
•

19:30 hores, al Centre Social San Isidro, Caixa Rural Castelló,
•

Conferència de cloenda: “Situación actual de los ajustes en la economía
española”. Aurelio Martinez, Catedràtic d’Universitat, UV.
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Crònica: IV Jornada Ernest Lluch d'Economia Valenciana a Castelló
Jornada acadèmica sobre Economia Agrària, a la Universitat Jaume I de Castelló
La jornada, que varen organitzar conjuntament la Facultat de Ciències Jurídiques i
Econòmiques de la UJI i la secció
valenciana de la Fundació “Ernest Lluch”
es va dividir en dues parts: la primera que
es va desenvolupar a la sala de graus de
la FCJE va oferir dues conferències: “La
qüestió citríca al País Valencià:
continuitats i ruptures” de la mà del
catedràtico de la UPV Eladio Arnalte, i
“Ampliació i sostenibilitat del regadiu” que
va impartir el professor Samuel Garrido de
la UJI.

La segona part va tenir lloc a les 17.30 hores al Centre Social Sant Isidre de la Caixa Rural de
Castelló, i va consistir en una taula rodona sobre la problemática del sector i una conferència
de cloenda a càrrec del catedràtic de la Universitat de València, Aurelio Martínez, que portava
per títol “Situació actual dels ajustos en l'economia espanyola”.
Galeria
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25 anys de la Llei General de Sanitat, a València
Dia: Dijous 28 Abril
Hora: 17:00
Localització: Sala d'actes de la UGT-PV.C/Arquitecte Mora, 7 – baixos VALÈNCIA
Organitza: Unió de Pensionistes, Jubilats i Prejubilats de la UGT-PV
Collabora: Secció Valenciana de la Fundació Ernest Lluch

Comentari:
La Comissió Executiva Nacional de la Unió de Pensionistes, Jubilats i
Prejubilats de la UGT-PV, organitza amb la collaboració de la secció
valenciana de la Fundació Ernest Lluch, aquesta jornada
commemorativa del 25 aniversari de l’aprovació de la Llei General
de Sanitat. Jornada que també serà d'homenatge a Ernest Lluch, qui
fou ministre de Sanitat entre 1982 i 1986 i l’impulsor de la
universalització de la sanitat a Espanya.
Programa
17:00 hores: Inauguració
•
•

Miguel Usó Villanueva. Secretari de Salut, Serveis Socio-sanitaris i Dependència de la
UGT-FSP-PV
José Cano Pascual. Illustríssim Director General de Recursos Huumans de la
Conselleria de Salut

17:30 hores: La Lllei general de Sanitat 25 anys després
•

José Ramón Mayans Ferrer. Metge. Secretari de Benestar Social i Sanitat del PSPVPSOE

18:15 hores: Llums i ombres de les transferències de Sanitat a les Comunitats
autònomes
•

Juan Ignacio Subías. Metge. Portaveu de Sanitat a les CortsValencianes del PSPVPSOE

19:00 hores: Homenatge a Ernest Lluch
•

Vicent Soler i Marco. President de la Secció Valenciana de la Fundacíó ernest Lluch.
Catedràtic d’Economia.

19:30 hores: Cloenda
•

Conrado Hernández Mas. Secretario General UGT-PV
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Crònica: Lluch i la Llei General de Sanitat a València
La UGT-PV i la secció valenciana de la Fundació dediquen la jornada a la
LGS
Font: UGT-PV. La Unió de Pensionistes, Jubilats i
Prejubilats de la UGT-PV va celebrar el passat dia 28
d'abril una jornada commemorativa del 25 aniversari de
l'entrada en vigor de la Llei General de Sanitat, jornada
que va servir també com a homenatge a la figura d'Ernest
Lluch, ministre socialista que va impulsar aquesta Llei.
La jornada començava amb la inauguració, per part de
Pepa Llorca, secretària de política lingüística de la UGTPV i Vicent Soler, president de la secció valenciana de la Fundació Ernest Lluch, de
l'exposició, "Ernest Lluch. El valor de la raó", exposició que romandrà oberta al públic a la
sala Matilde Salvador de la Casa del Poble de la UGT a València. Posteriorment, es va produir
la primera de les taules rodones en què Miguel Usó Villanueva, secretari de salut, serveis
sociosanitaris i dependència de la FSP-UGT-PV i José, director general de Recursos Humans
de la Conselleria de Sanitat, moderats per José Luis Almela, secretari general de la UJP-UGTPV, van analitzar la importància de la Llei de Sanitat i la seva implicació en la millora de la
qualitat de vida. A continuació, José Ramón Mayans Ferrer, secretari de benestar social i
sanitat del PSPV-PSOE va pronunciar una conferència sota el títol "La Llei General de Sanitat
25 anys després", i Juan Ignacio Subias, portaveu de sanitat del PSPV a les Corts
Valencianes , va parlar sobre les "Llums i ombres de les transferències de Sanitat a les
Comunitats Autònomes". Per la seva banda, Vicent Soler i Marco, president de la secció
valenciana de la Fundació Ernest Lluch i catedràtic d'economia va exposar la trajectòria de
l'insigne ministre que va portar endavant la Llei. Finalment, Conrado Hernández, secretari
general de la UGT-PV, va clausurar la jornada que va commemorar el quart de segle de
l'entrada en vigor de la Llei general de sanitat, que s'ha situat com una Llei de vital importància
per a la ciutadania, ja que reconeix la universalitat del sistema de salut, així com el seu caràcter
gratuït i públic, depenent en la seva total gestió i responsabilitat de la Generalitat Valenciana.
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Europa i el nou Mediterrani - Gandia
Taula rodona amb la Càtedra Alfons Cucó - Universitat d'Estiu de Gandia
Dia: Dimarts 19 Juliol
Hora: 20:00
Localització: Casa de Cultura de Gandia
Organitza: Càtedra Alfons Cucó de la Universitat de Valèncis - Universitat d'Estiu de Gandía.
Amb la collaboració de la Fundació Ernest Lluch

Comentari:
La secció valenciana de la Fundació Ernest Lluch reedita de nou la seva collaboració
amb la Càtedra Alfons Cucó per tal de portar a terme una taula rodona en el marc de
la Universitat d'Estiu de Gandia.
L'acte es realitzarà el proper dimarts 19 de Juliol a les 20 hores, a la Casa de Cultura
de Gandia. El tema proposat per enguany és el d'Europa i el nou mediterrani i es
comptarà, entre altres, amb la presència de Lluís Maria de Puig, vicepresident de la
Fundació Ernest Lluch i ex-president de l'Assemblea del Consell d'Europa.

Crònica: Europa i el nou Mediterrani tema de reflexió i debat a Gandia
Taula rodona en el marc de la Universitat d'Estiu de Gandia

En el programa d'activitats de la Universitat d'Estiu a
Gandia, enguany s'incloïa novament la taula rodona
anual que promou la càtedra Alfons Cucó amb la
collaboració de la Fundació Ernest Lluch.
L'acte tingué lloc el passat dimarts 19 de juliol al jardí
de la Marquesa de Gandia, i versà sobre «Europa i
el nou Mediterrani» amb la participació com a
ponent de Lluís Maria de Puig, ex-president de
l'Assemblea del Consell d'Europa i vicepresident de la
Fundació Ernest Lluch. Vicent Soler, catedràtic
d'estructura econòmica de la Universitat de València i
president de la secció valenciana de la Fundació
Ernest Lluch, va conduir l'acte i el debat posterior.
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4 Publicacions 2011
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 2011. 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: Ernest Lluch Opina. 11è volum
Edita: Editat per Ajuntament de Vilassar de Mar i Fundació Ernest Lluch
Pròleg a càrrec d’Enric Lluch

Títol: "Skateboarding, ciutat i esport. Barcelona (1975-2010)", a càrrec del seu autor,
l'investigador social, Xavier Camino Vallhonrat
Autor: , Xavier Camino Vallhonrat
Editor: Fundació Ernest Lluch i Fundació Barcelona Olímpica

Títol: Tradició constitucional i història nacional (1808-1823). Llegat i projecció política
d’una nissaga catalana, els Papiol
Autor: Jordi Roca i Vernet
Edita: Pagès Editors/ Milenio

Títol: MEMÒRIA 2010
Autor: Fundació Ernest Lluch
Edita: Fundació Ernest Lluch
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5 Històric Cronològic d’Activitats 2011
En ordre cronològic els actes que s’han desenvolupat han estat els següents:
Gener
Dijous 13 Gener
Els alumnes de batxillerat ja poden optar al VI Premi Ernest Lluch
S'obre la convocatòria del VI Premi Ernest Lluch de Ciències Socials i Polítiques, que
premia el millor treball de recerca desenvolupat per alumnes de Batxillerat, en
qualsevol disciplina de les Ciències Socials.
Dijous 25 Gener
Homanetga a ernest lluch – 10 anys sense Ernest Lluch
Aurora Egido glosa la figura d'Ernest Lluch a la presentació del llibre La Luz de
la razón. Literatura y cultura del Siglo XVIII.
El dimarts 25 de gener, va tenir lloc al Centro Aragonés de Barcelona la presentació
del llibre La Luz de la razón. Literatura y cultura del Siglo XVIII. A la memoria de Ernest
Lluch.

Febrer
Dimarts 22 Febrer
La xenofòbia a debat!
Estudiants i professors omplen l'auditori en aquesta jornada que ha comptat amb la
conferència de l'historiador Xavier Casals, seguida per una taula rodona
protagonitzada per Oriol Amorós, Ismael Palacín, Beatriu Guarro, i el propi Casals.
Divendres 25 Febrer
Esportivitat - La Penya Barcelonista d'Olot i Comarca, recorda a Ernest Lluch
Acte en record a Ernest Lluch organitzat per la Penya Barcelonista d'Olot i comarca i
que va comptar amb la presència de Quimet Rifé i JM Minguella, entre altres.
Març
Dimecres 2 Març
Homanetga a ernest lluch – 10 anys sense Ernest Lluch
Presentació del llibre "Curso de economía política" editat per Salvador Almenar
Presentació del llibre: Curso de Economía Política i acte d’homenatge a Álvaro Flórez
Estrada i de record a Ernest Lluch, impulsat per la Consejería de Economía del
Principado de Asturias.
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Dimarts 29 Març
Acte Beca Recerca i Esport 2011
Presentació de la recerca Sketeboarding, ciutat i esport. Barcelona (1975-2010), a
càrrec de Xavier Camino Vallhonrat, guanyador de la Beca Esport i Recerca 2010
Dimarts 22 Març
Diálogo 1: Proyecciones hacia el mundo. La incorporación a la economía
global, intereses y estrategias regionales y sectoriales
Caixa Forum – Madrid. Paseo Prado, 36. Madrid
Dijous 31 Març
Homanetga a ernest lluch – 10 anys sense Ernest Lluch
Valors cívics i vida i obra d'Ernest Lluch (2011)
La Fundació Ernest Lluch collabora 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.

Abril
Dilluns 4 Abril
Diálogo 2: Espacios comunicacionales. Estancamientos y estrategias de tensión.
Barcelona - RBA . Av. Diagonal 189 / Roc Boronat,142. Barcelona
Dijous 14 Abril
Diálogo 3 Economía: Gobernanza, Estado del bienestar
Caixa Forum Barcelona. Avinguda Marquès de Comillas, 6-8, Barcelona
Dimarts 26 Abril
25 Aniversari de la Llei General de Sanitat - Homenatge a Ernest Lluch
Jornada Parlamentària. "25 Aniversari de la Llei General de Sanitat" Madrid, 26 de
ABRIL de 2011. Congrés dels Diputats

Maig
Divendres 6 Maig
Termini Recepció de Sollicituds: divendres 6 de maig de 2011
El VI Premi Ernest Lluch de Ciències Socials i Polítiques, premia el millor treball de
recerca desenvolupat per alumnes de Batxillerat, en qualsevol disciplina de les
Ciències Socials i Polítiques.
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Juny
Dilluns 6 Juny
Diálogo 4: Nodos y redes. Infraestructuras y capitales
Barcelona - RBA. Av. Diagonal 189. Barcelona
Dilluns 6 Juny
Diálogo 5: Naciones y nacionalismos en la España contemporánea
Barcelona - RBA. Av. Diagonal 189. Barcelona
Dijous 9 Juny
Jornada de Portes Obertes a l’Arxiu Ernest Lluch i Martín
Primera Jornada de portes obertes de l’Arxiu Ernest Lluch i Martín per tal de donar a
conèixer el seu fons documental, coincidint amb el Dia Internacional dels Arxius.
Dimarts 14 Juny
Economia i Societat: València i Catalunya, sempre distants?
Acte organitzat per l'Ateneu Barcelonès amb la collaboració de la Fundació Ernest
Lluch, que versarà sobre les relacions Catalunya-València.
Dimarts 21 Juny
Diálogo 6: La textura social de las nuevas identidades.
Barcelona - RBA. Av. Diagonal 189. Barcelona
Dimecres 22 Juny
Lliurament del Premi Ernest Lluch de Ciències Socials i Polítiques - 2011
El dimecres 22 de juny de 2011a les 12 hores, va tenir lloc l'acte de lliurament d'aquest
premi destinat a l'alumnat de batxillerat de Catalunya.
Juliol
Dimarts 5 Juliol
Homanetga a ernest lluch – 10 anys sense Ernest Lluch
Homenatge al Rector Magnífic Ernest Lluch i Martín
UIMP Santander. Acte Institucional amb la Ministra de Sanitat, Política Social i Igualtat:
Excma. Sra. Leire Pajín, entre altres.
Dilluns 18 Juliol
Diálogo 7: Europa destino común. ¿Qué España, qué Europa?
Madrid - Caixaforum
Dilluns 18 Juliol
Diálogo 8:
Madrid – Caixaforum
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Dilluns 18 Juliol
Diálogo 9:
Madrid - Caixaforum

Agost
Dimecres 10 Agost
Festival Torroella: Música de Joan Cererols en el concert dedicat a la memòria
d'Ernest Lluch
Amb La Missa de rèquiem de Joan Cererols (1618-1680), és l’onzena vegada que el
Festival de Músiques de Torroella de Montgrí dedica un concert a la memòria d’Ernest
Lluch

Setembre
Dia 8 Setembre
Diálogo 10: 30 años de Constitución. Balance y perspectivas.
Barcelona – Caixaforum

Octubre
Dissabte 15 Octubre
Homanetga a ernest lluch – 10 anys sense Ernest Lluch
Manresa - Conferència: Ernest Lluch, l’esforç per construir un país a la Casa
Social del Sord de Manresa i Comarques.
El dissabte 15 d’octubre a les 19 horesve tenir lloc la Conferència Ernest Lluch, l’esforç
per construir un país, a càrrec d'Enric Lluch, vicepresident de la Fundació Ernest
Lluch.
Dilluns 24 Octubre
Jornada sobre Municipis 2011
La Jornada sobre Municipis es realitza anualment i es promou amb la voluntat d’oferir
un marc de reflexió sobre els problemes que afecten a l’àmbit local
Novembre
Dijous 10 Novembre
La crisi del deute i l'euro
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La novena edició del Seminari Ernest Lluch d'Economia a la UB sobre La crisi del
deute i de l'euro. Què pot passar en un futur proper? Quins escenaris i actuacions
n'esperem de la UE? I d'Espanya?
Dimarts 15 Novembre
Diàlegs - Jornada de Presentació a Barcelona
Presentació del projecte Diàlegs al CaixaForum Barcelona amb la presència a la taula
rodona de debat de: Joan Majó; Daniel Innerarity; Joaquin Arango; José Antonio
Zarzalejos i Joan Manuel Tresserras
Dimarts 22 Novembre
Diàlegs - Jornada de Presentació a Madrid
Presentació del projecte Diàlegs al Caixa Fòrum de Madrid amb la presència a la taula
rodona de debat de Juan Luis Cebrián; Josefina Cruz, Gabriel Elorriaga; Emilio
Ontiveros y Luis de Guindos
Dijous 24 Novembre
Diàlegs - Jornada de Presentació a València
Presentació del projecte Diàlegs a l'auditori de la UIMP de València amb la presència a
la taula rodona de debat de Joan Romero; Francisco Pérez i Pedro Coca
Divendres 25 Novembre
Homanetga a ernest lluch – 10 anys sense Ernest Lluch
Conferència en memòria d'Ernest Lluch a Figueres
Conferència sobre el Compromís de Casp i el canvi de dinastia a Catalunya, a càrrec
de Rosa Lluch, historiadora i filla d'Ernest Lluch.

Desembre
Divendres 2 Desembre
Ernest Lluch Opina volum XI
Acte de presentació de l'onzè recull d’articles de premsa, publicats per Ernest Lluch a
La Vanguardia i El Punt Diari, entre 1994 i l'any 2000.
Dijous 15 Desembre
Diàlegs - Jornada de Presentació a Saragossa
Presentació del projecte Diàlegs al Paranímf de la Universidad de Zaragoza amb la
presència a la taula rodona de debat de: Enrique Barón, Santiago Lanzuela i Francisco
Pérez
Dimarts 20 Desembre
Acte Anual Beques “Ernest Lluch” 2011
Acte de presentació de la Beca de Recerca Ernest Lluch i de la Beca Ernest Lluch de
Recuperació del Patrimoni Musical
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