
Fundació Ernest Lluch

Memòria

ʼ14



 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 
 

2014 
 

FUNDACIÓ ERNEST LLUCH  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vilassar de Mar, 3 de gener de 2015 

 
 



 2 

 
 

Índex 
 
 
 
 
 
 
1. El projecte de Treball de la Fundació Ernest Lluch.................................3 

2. Memòria detallada d’activitats...................................................................5 

per àmbits temàtics ...........................................................................................5 

 

CATALUNYA ......................................................................................................5 

Àmbit Institucional ............................................................................................5 

Eix Diàleg - PROJECTE DIÀLEGS ................................................................11 

Diàlegs: Desigualtat i Democràcia .............................................................13 

Diàleg x Diàleg...........................................................................................16 

Àmbit Acadèmic .............................................................................................48 

Activitats en l’àmbit de Memòria i Arxiu..........................................................89 

Àmbit cultural i esportiu ..................................................................................97 

 

SECCIÓ ARAGONESA...................................................................................105 

SECCIÓ VALENCIANA...................................................................................110 

 

3. Històric Cronològic d’Activitats 2014 ...................................................122 

 

 

 
 
 
 



 3 

 
1.  El projecte de Treball de la Fundació Ernest Lluch 

 
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 
intel�lectual, 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: 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 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 Promoure el diàleg com a estímul i com atreviment 
o Fomentar la reflexió a l’entorn de temàtiques que generen discursos divergents 

als diferents territoris. 
o Copsar els instruments necessaris per al bon encaix i convivència territorial 
o Fomentar la recerca i la reflexió en aquest camp 
o Generar formació i transferència de coneixement  
o Proporcionar un instrument intel�ligent per a la resolució de conflictes 
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• 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 Miscel�lània, per reeditar obres seves i 
fomentar els estudis biogràfics, les exposicions i les monografies sobre la seva 
obra intel�lectual 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 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. 
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 col�lectives. 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. 
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Memòria d’activitats 2014 
 

 

 

 

 

 

2. Memòria detallada d’activitats  
per àmbits temàtics  

 
CATALUNYA 

 
 
 
 
 
 

Àmbit Institucional 
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El Conseller de Cultura visita la Fundació Ernest Lluch 
 

El Conseller de Cultura, Ferran Mascarell visita la 
Fundació Ernest Lluch 
Dissabte matí va tenir lloc la visita institucional del Conseller a Vilassar de Mar 

 
 

 

 

Cap a les 12.30 hores del dissabte 22 de febrer, el conseller Mascarell va arribar a la Biblioteca 
Ernest Lluch i Martín de Vilassar de Mar, per iniciar una visita per les dependències de l'edifici 
inaugurat l'any 2009, tals com l'Arxiu Municipal i la Fundació Ernest Lluch. 
 
El conseller Mascarell va visitar la seu de la Fundació i va signar en el llibre d'honor, de la 
mateixa manera que va poder conèixer de primera mà alguns dels documents més destacats de 
l'Arxiu personal d'Ernest Lluch i Martín que s'ubica en les dependències de l'Arxiu municipal de 
Vilassar de Mar. 
 
La Fundació Ernest Lluch du a terme projectes subvencionats per la Generalitat de 
Catalunya que van ser explicats de primera mà al Conseller, tal i com es fa repetidamente 
amb els interlocutors del Departament de Presidència. 
 
Enllaços d'interès: 

- Notícia a la web de l'Ajuntament de Vilassar de Mar: 
http://www.vilassardemar.cat/actualitat/noticies/el-conseller-de-cultura-de-la-generalitat-
de 

- Vídeo de la visita: http://vimeo.com/87552341 
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Galeria 
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Visita de Joaquim Nadal a l'Arxiu Ernest Lluch i Martín 
 

 
L'historiador i polític gironí realitza una visita guiada de la mà de la directora de l'Arxiu 
Municipal de Vilassar de Mar i del president, vicepresidents, director i amics de la Fundació 
Ernest Lluch. 
 

 

 
La visita va tenir lloc el propassat divendres 10 d'octubre, coincidint amb la participació de 
Joaquim Nadal en el seminari dedicat a l'obra de la Mancomunitat de Catalunya. 
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Visita de Trinidad Jiménez i Caterina Mieras a la Fundació 
Ernest Lluch 

 
Amb l'acte sobre 'Passat, present i futur de la sanitat pública. De l’Ernest Lluch a l’actualitat' 
celebrat divendres passat, la secció local del PSC de Vilassar de Mar va organitzar per tercer 
any consecutiu aquesta jornada anual d'homenatge a Ernest Lluch. Enguany es va centrar la 
jornada en la vindicació d'una sanitat pública i de qualitat, tal i com havia ideat Ernest Lluch. Per 
a l'ocasió es va comptar amb la participació de: 
 

• Trinidad Jiménez, diputada socialista al Congrés i exministra de Sanitat 

• Caterina Mieras, responsable de Salut del PSC 

• Alicia Rodríguez Luna, candidata del PSC a l'alcaldia de Vilassar de Mar 
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EIX – DIÀLEG - PROJECTE DIÀLEGS 
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 El Projecte “Diàlegs” 

 
 

Diàlegs sobre  
Desigualtat i Democràcia 

 
 

 

L’anivellament social que havia caracteritzat la formació i acomodament de les capes 
mitjanes europees, des de finals del S.XIX fins als anys 70 del S. XX, s’ha revertit de tal 
manera que la creixent desigualtat social i un major empobriment tensen el concepte de 
classe mitjana, entès fins ara, com un exponent definidor i constitutiu del benestar 
social. De retruc, el model social europeu se’n ressent fins al punt que garantir-ne el 
seu manteniment esdevé un dels reptes principals. Però ¿hi ha voluntat política per a 
fer-ho possible? ¿Quin paper ha de jugar el Parlament Europeu elegit enguany, en 
matèria de política econòmica i social? ¿Hi ha possibilitats reals de revertir la política 
econòmica d’austeritat i quins efectes té en el manteniment de l’equitat o la reducció 
desitjable de la deisgualtat? 
 
Aquestes preguntes prenen especial interès en un moment on la constatació de l’erosió 
de l’estat del benestar ve acompanyada del temor d’una pèrdua de drets democràtics. 
El paper de la ciutadania en un estat de Dret ha de ser cabdal i les polítiques 
redistributives que han de vetllar per la justícia social requereixen d’un relat que permeti 
a les societats europees encarar el futur pròxim amb més dosis d’il�lusió. Cal construir 
de nou sobre el llegat del segle XX al mateix temps que es precisa d’una alternativa al 
buit social que la crisi ens ha mostrat. Cal escoltar i contrastar opinions per saber el 
camí que caldrà traçar en uns anys clau per a l’esdevenidor polític i econòmic dels  
pobles d’Europa. Com mantenir la seva cohesió social bo i garantint els instruments i 
sistemes democràtics amb els que comptem? Aquests sistemes segueixen responent 
als estàndards de qualitat democràtica necessaris per viure amb llibertat? La cohesió 
social i la democràcia poden no anar de la mà? 
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Diàlegs: Desigualtat i Democràcia 

-Cicle CaixaForum Barcelona - 

 
1. 29 setembre  
 
Un anàlisi històric de la relació entre desigualtat i democràcia des de la fi 
de la II Guerra Mundial fins avui: ensenyaments i riscos. 

 
- Josep Fontana – Historiador. Professor emèrit de la Universitat Pompeu 

Fabra 
- Josep Martí Gómez – Periodista 

 
2. 6 d’octubre 
 
Desigualtat i democràcia a l’Europa que ve 

 
Amb vídeo introductori específic per al Diàleg del Comissari europeu 
d’Ocupació, Assumptes Socials i Inclusió. Sr. László Andor 

  
- Sebastià Sarasa - Professor titular de Sociologia. Universitat Pompeu 

Fabra 
- Luis Planas - Secretari General del Comitè Econòmic i Social Europeu 

(CESE) 
 

3. 13 d’octubre 
 
Els límits de la desigualtat en democràcia: justícia social i exclusió 
 

- Antón Costas – Catedràtic d’Economia de la Universitat de Barcelona. 
President del Cercle d’Economia  

- Francisco Lorenzo - Coordinador de l’Equip d’Estudis de Cáritas 
 

4. 20 d’octubre 
 
Participació i incidència de la ciutadania i els moviments socials en la 
presa de decisions polítiques  

 
- Joan Subirats – Catedràtic de Ciència Política de la Universitat 

Autònoma de Barcelona – IGOP 
- Ignacio Sánchez-Cuenca. Director d’Investigació del Centro de Estudios 

Avanzados en Ciencias Sociales del Instituto Juan March 
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5. 27 d’octubre 
 
Reforma econòmica i cohesió social 

 
- Germà Bel - Catedràtic d’Economia de la Universitat de Barcelona – 

ICREA  
- Xavier Vives – Catedràtic- Director acadèmic del Public-Private Sector 

Research Center del IESE Business School 
 

6. 13 de novembre 
 
El paper de la justícia com a actor garant de la cohesió social i la 
democràcia  

 
- Encarna Roca - Magistrada del Tribunal Constitucional. Catedràtica de 

Dret Civil 
- Garbiñe Biurrun Mancisidor- Presidenta de la Sala de lo Social del 

Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Professora Associada de 
Dret del Treball UPV/EHU 

 

-Cicle CaixaForum Madrid – 

 

7. 9 de desembre  
 
Moviments socials i ciutadania davant la desigualtat 

 
- Ignacio Fernández Toxo. - Secretari General del sindicat Comissions 

Obreres 
- Andrés Ortega – Escriptor i analista. Exdirector del Departament d’Anàlisi 

i Estudis del Gabinet de la Presidència del Govern d’Espanya. (1994-
1996 i 2008-2011) 

 
8. 15 de desembre 
 

Cohesió social i democràcia  
 

- José Luis Rodríguez Zapatero – President del Govern d’Espanya (2004-
2011) 

- Sami Naïr - Catedràtic en Ciències Polítiques. Director del Centro 
Mediterráneo Andalusí de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla 
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Diàleg x Diàleg 
 

 

Diàleg 1 
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De la mà d'un historiador (Fontana) i un periodista (Martí Gómez), el 29 de setembre es va 
cercar a través d'una mirada crítica i retrospectiva del passat recent del món occidental per a 
copsar les relacions sempre existents entre democràcia i desigualtat. 
 
Els 350 assistets  l’acte van gaudir de l’erudició i clarividència d’amdós ponents. 
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Diàleg 2 
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Aquest segon diàleg es va celebrar el passat dilluns 6 d'octubre de 2014 al CaixaForum 

Barcelona 
 
Les eleccions europees del passat 25 maig 2014 van exposar part del creixent malestar ciutadà i 
la crisi de credibilitat del projecte d'unificació europeu sembla haver-se agreujat. L'incert 
panorama es completa amb tres desafiaments claus (desigualtat, atur i democràcia), 
estretament relacionats, en un moment de creixent desigualtat interna i entre els socis europeus, 
i d'auge de l'euroescepticisme i l'extrema dreta. Tot això ens porta a discutir sobre el demos 
europeu, sobre el sentit de pertinença de la ciutadania dels diferents països, i sobre quines 
mesures poden impulsar des de la UE per preservar i millorar la cohesió social i la democràcia 
com a binomi de prosperitat. 
 
De la mà d'un especialista en l'estudi de les desigualtats com ho és el sociòleg Sebastià Sarasa 
i del Secretari General del Comitè Econòmic i Social Europeu (CESE), Luis Planas, el passat 
dilluns 6 d'octubre es va realitzar aquest diàleg que va comptar amb unes paraules a mode 
d'introducció a càrrec del Sr. László Andor, Comissari Europeu d’Ocupació, Assumptes Socials 
i Inclusió. 
 
Trancribim a continuació les paraules del Comissari Andor: 
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Diàleg 3 
 

 



 25 

 
 

 
 



 26 

 

 

 
 
 



 27 

 

Diàleg 4 
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Diàleg 5 
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Diàleg 6 
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Les magistrades Roca i Biurrun dialoguen sobre el 

paper de la justícia, la cohesió social i la democràcia' 
El sisè diàleg es va celebrar dijous passat 13 de novembre de 2014 al CaixaForum 

Barcelona 

 

La judicatura no és aliena a la realitat social en què aplica les lleis aprovades pel legislatiu, i la 
crisi econòmica ha comportat un augment de la casuística en la interpretació de les lleis, tal i 
com van exposar les magistrades EncarnaRoca (Magistrada del Tribunal Constitucional. 
Catedràtica de Dret Civil) i Garbiñe Biurrun (Presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal 
Superior de Justicia del País Basc. Professora Associada de Dret del Treball UPV/EHU) en 
aquest diàleg de marcat caràcter jurídic i social. I és que els jutges són garants del compliment 
de l'ordenament jurídic però també amb les seves sentències poden establir doctrina i dotar 
d'interpretacions que permetin una determinada visió de com analitzar la llei que permeti una 
major cohesió social i la sensació de pertinença democràtica a un Estat de dret. Fins on poden 
entrar els jutges com a actors garants de la cohesió social i la demoés una de les qüestions de 
fons i de debat que es van plantejar en aquest interesantíssim diàleg, el darrer del cicle 
d'enguany a Barcelona.  
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Diàleg 7 
 
 

 
 



 39 

 
 



 40 

 
Crònica 
 
Ignacio Fernández-Toxo i Andrés Ortega dialoguen 
sobre "Movimients socials i ciutadania davant la 
desigualtat" 
 
Els moviments socials s'han convertit en els últims anys en un motor de canvi i de revitalització 
política a través de la mobilització ciutadana. Aquesta última s'havia vehiculat fins ara des de 
dins de la política i de les institucions formalitzades, però ara ho fa majoritàriament des de fora, 
gràcies a noves plataformes i actors polítics, especialment en l'àmbit local. 
 
Aquest nou protagonisme no és aliè a la crisi. En primer lloc, aquesta ha evidenciat el pes de les 
elits burocràtiques i/o transnacionals en la presa de decisions, evitant així la concertació social. 
Aquesta dinàmica qüestiona la legitimitat del sistema polític de partits, el sistema de 
representació parlamentària i la "tradicional" manera de fer política. I, en segon lloc i de manera 
simultània, la crisi també ha precaritzat la classe mitjana i la mateixa viabilitat de l'Estat del 
Benestar. Així, si durant els anys de creixement econòmic a Espanya les desigualtats van 
augmentar malgrat la millora generalitzada de les rendes, ara aquesta tendència s'ha 
incrementat encara més. Davant d'aquest panorama, quin paper poden jugar els moviments 
socials i ciutadans en el futur immediat? 
 
D'això van parlar-ne el secretari general del sindicat Comissions Obreres, Ignacio Fernández -
Toxo, i l'escriptor, analista i exdirector del Departament d'Anàlisi i Estudis del Gabinet de la 
Presidència del Govern d'Espanya (1994-1996 i 2008-2011), Andrés Ortega, en el Diàleg 
sobre Moviments Socials i ciutadania davant la desigualtat, el passat dimarts 9 de desembre 
a l'Auditori del CaixaForum Madrid. 
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Diàleg 8 
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El llibre 
"8 Diálogos para el Futuro de Europa” 

 
Editat a l’abril de 2014 per Pagès editors, la Fundació Ernest Lluch i el Consorci 

Universitat Internacional Menéndez i Pelayo de Barcelona (CUIMPB-Centre Ernest Lluch), 

aquest llibre recull els 8 diàlegs que es van realitzar als CaixaForum de Barcelona i 

Madrid, a la tardor de 2013, sota el títol de: Diálogos para el Futuro de Europa.Totes 

aquelles persones interessdes en adquirir-lo el poden trobar o bé encarregar-lo a les 

llibreries. 

 

Sinopsi: La Fundació Ernest Lluch recull l’aposta pel diàleg de l’acadèmic i polític Ernest Lluch 
Martín (1937-2000), com a instrument intel�ligent per a la resolució de conflictes, discrepàncies o 

desacords atàvics. El diàleg com a essència de la democràcia pura, de la pulsió no bel�ligerant 

de l’ésser humà. 

 

Després de l’èxit de l’experiència de 2011, la Fundació vol continuar significant-se com a pont i 

punt de trobada per al diàleg entre les diferents sensibilitats i expressions de la diversitat social, 

cultural, econòmica i nacional de la ciutadania de Catalunya, Espanya i Europa. Això constitueix 

una part essencial del llegat de Lluch i l’objectiu central dels primers dotze anys de recorregut de 

la Fundació: ajudar a la civilitat democràtica. 

 

El Projecte Diàlegs, en la seva edició de 2013, es va articular al voltant de dos cicles, a 

Barcelona i Madrid, de reflexió dialogada sobre el Futur d’Europa. L’objectiu era el de contrastar 

i integrar el debat expert i oferir una reflexió pública per part de personalitats que conjuguen 

coneixement i itineraris complementaris. En aquest intercanvi, la forma-el diàleg-comparteix 

protagonisme i es converteix al seu torn en el missatge a transmetre. 
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Barón, Bassets i Majó protagonitzen el diàleg sobre 'El Futur 
d'Europa' 

L'acte celebrat ahir al CaixaForum Barcelona va servir per presentar el llibre 
"Diálogos para el futuro de Europa" 
 

 

Dimecres 7 de maig la Fundació Ernest Lluch va reunir a l'Aula1 del CaixaForum de Barcelona a 
l’expresident del Parlament Europeu, Enrique Barón, al periodista Lluís Bassets i a Joan Majó 
(president de la Fundació Ernest Lluch) per dialogar sobre “El Futur d’Europa”. Un acte de 
reflexió i anàlisi sobre la cruïlla en què es troba la construcció europea, i sobre el que ens 
juguem en les properes eleccions al Parlament Europeu. El pes dels estats membres, la 
geopolítica i el paper d'Europa en el món, els lideratges, la incidència del vot dels ciutadans i la 
importància de les eleccions que avui entren en campanya van ser els temes principals que van 
dilucidar els ponents en un acte que va transcórrer pels camins del diàleg i la complicitat. 

Precisament, la coincidència de les imminents eleccions al Parlament Europeu amb la publicació 
del llibre resultant del cicle de diàlegs que la Fundació va endegar a la tardor passada, va 
propiciar que es publicités la imminent presència a les llibreries del llibre "8 Diálogos para el 
futuro de Europa". 

Presentació del llibre: Diálogos para el futuro de Europa (2014) . 
 
Editat al maig de 2014 en castellà per Editorial Milenio, la Fundació Ernest Lluch i el Consorci 
Universitat Internacional Menéndez i Pelayo de Barcelona (CUIMPB-Centre Ernest Lluch). 
Aquest llibre consta de 164 pàgines i recull els 8 diàlegs que es van realitzar als CaixaForum de 
Barcelona i Madrid, a la tardor de 2013, sota el títol de: Diálogos para el futuro de Europa. 
 
Tota persona interessada en adquirir-lo ho podrà fer dirigint-se a qualsevol llibreria. 
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El llibre '8 Diálogos para el futuro de Europa' es presenta a la 
seu de la UIMP  

A Santander,  - El Consorci Universitat Internacional Menéndez Pelayo de Barcelona (CUIMP) i 

la Fundació Ernest Lluch tornen a apostar per tercer any pel format de diàleg acadèmic i polític 
per a l'edició del llibre '8 diàlegs per al futur d'Europa', que s'ha presentat avui a la Universitat 

Internacional Menéndez Pelayo de Santander (UIMP). Per dur a terme aquest llibre s'ha citat per 

parelles a diverses personalitats, de rellevància nacional i internacional, per debatre sobre el 

present i el futur de la Unió Europea. 
César Nombela, rector de la UIMP, ha assegurat en la presentació que es tracta d'un llibre "per 

a la reflexió sobre Europa que tracta de derivar en unes conclusions de confiança". Per la seva 
banda, Joan Majó, president de la Fundació Ernest Lluch, ha recordat que el seu objectiu com a 

institució és "propiciar debats més col � laboratius que de xoc ideològic, molt necessaris per a la 

renovació de la democràcia". Majó ha avançat a més que el llibre que es publiqui l'any que ve -

els diàlegs començaran aquest tardor "tractarà sobre aquesta democràcia i el preocupant 

augment dels seus nivells de desigualtat". 

Agustí Bosch, director de la CUIMPB ha seguit donant suport a la publicació del llibre i ha 

encoratjat a seguir a la Fundació amb uns diâlegs de nivell i rogorosos tal i com acaba reflectint-

se als llibres. 
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Beca de Recerca Ernest Lluch 

 
Convocatòria: La Beca de Recerca Ernest Lluch és una convocatòria biennal 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. La convocatòria és 
oberta als investigadors i investigadores de l’àmbit universitari en general, especialment 
joves doctorands. També es valoren propostes de recerques procedents d’altres 
centres d’estudi, professionals i culturals, sempre i quan estiguin suficientment 
justificades. Des de l’obertura de la convocatòria i fins la publicació del veredicte del 
jurat, les bases es podran consultar a la web de la Fundació Ernest Lluch. 
 
VIII Beca de Recerca Ernest Lluch: Es va convocar el setembre de 2012, es va 

atorgar a mitjan mes de desembre i es va lliurar el 21 de febrer de 2013.  
 
Publicació: Un cop finalitzada la recerca, la Fundació Ernest Lluch mitjançant el 
conveni signat amb Pagès Editors/Milenio, vetlla per la publicació de l’obra, en la 
llengua original (català o castellà).  
 
En aquest 2014 s’està editant la publicació corresponent a la VIII Beca (2012): 
 
IX Beca de Recerca Ernest Lluch: 

S’ha convocat l’octubre de 2014, es va atorgar a mitjan mes de desembre i es farà 
public al mateix moment de la presentació del llibre el gener/febrer de 2015.  
 
Acte de presentació: La Fundació Ernest Lluch, mitjançant la celebració d’un acte 

anual fa pública la concessió de la beca, i presenta la publicació resultant del projecte 
becat dos anys enrere. L'acte públic de lliurament de la Beca, tindrà lloc el gener/ febrer 
de 2015 a les 19:00h, al Museu d’Història de Catalunya (Plaça Pau Vila 3, Barcelona). 
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Convocatòria IX Beca de Recerca Ernest Lluch 2014 
 

Presentació. La Fundació Ernest Lluch convoca aquesta beca per tal de promoure treballs a 
l’entorn dels àmbits acadèmics que van centrar l’interès d’Ernest Lluch i que contribueixen al 
foment de la recerca entorn del diàleg Catalunya – Espanya - Europa, en qualsevol de les 
diferents àrees de les Ciències Socials. 
 

La Fundació Ernest Lluch convoca la 9a edició de la Beca de Recerca Ernest Lluch. El termini 
per a l'entrega de les propostes de recerca és el proper 24 de novembre de 2014. La 
convocatòria d'aquesta beca té una periodicitat biennal i s'emplaça a totes les persones 
interessades a consultar-ne les a la web de la Fundació Ernest a partir del gener de 2014. 
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Bases: 
 

1) Els projectes han de ser originals, viables - a realitzar en el termini d’un any- i 
justificadament relacionats amb alguna de les temàtiques següents: 

a) Història del Pensament econòmic, Història política i/o econòmica dels períodes modern 
i/o contemporani (en la relació a la utilització del diàleg com a eina de construcció 
d'espais de relació i de convivència especialment entre Catalunya – Espanya – Europa) 

b) Teoria del diàleg, condicionants i metodologia. 

c) Estudis sobre la personalitat i l´obra d´Ernest Lluch. 

2) Per participar cal remetre una presentació argumentada –al voltant de deu folis-, en qualsevol 
de les llengües oficials a l’Estat espanyol, amb els objectius, la metodologia prevista, el pla de 
treball i el resultat que se n’espera, a més d’un un breu currículum de la candidata o candidat. 

3) La proposta cal remetre-la per correu electrònic a secretaria@fundacioernestlluch.org , abans 
del divendres 24 de novembre de 2014. 

4) Totes les sol•licituds rebran resposta en un termini màxim de dos mesos des de la data de la 
seva presentació. 

 
5) A finals d’any, la Comissió Acadèmica de la Fundació donarà a conèixer el seu veredicte que 
serà inapel•lable. A banda de la seva relació i rellevància amb alguna de les temàtiques 
lluquianes, es prioritzaran els projectes segons la seva viabilitat, l’experiència investigadora del 
candidat o candidata, i l'interès científic que susciti l'objecte de la recerca. 

6) En cas de concessió, el treball s’iniciaria el gener de 2015 amb el pagament del 50% de l’ajut. 
El 50% restant es farà efectiu coincidint amb el lliurament de la recerca el 31 de desembre de 
2015. Per controlar el compliment dels terminis, es nomenarà un tutor supervisor. 

7) El treball ha d’estar redactat en qualsevol de les llengües oficials a l’Estat espanyol, i ha de 
tenir una extensió màxima d’entre 300.000 i 350.000 caràcters amb espais, tot i que la Comissió 
Acadèmica de la Fundació es reserva el dret de modificar aquest criteri en funció de l’interès de 
les propostes presentades. 

8) La dotació prevista per a aquesta convocatòria és de 3.000 euros (a la qual s’aplicaran les 
retencions legalment establertes). 

9) La Fundació Ernest Lluch vetllarà per la publicació de la recerca, si el jurat considera 
adequats el rigor formal i el resultat acadèmic de la mateixa. 
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Comunicat Atorgament Beca de Recerca 2104 
 

La Fundació Ernest Lluch, en primer lloc, vol enorgullir-se de l’alt interès dels 11 projectes de 
recerca que han optat a la Beca en aquesta convocatòria del 2014. Per aquesta raó, escollir-ne 
un no ha estat pas fàcil, ja fos per l’interès de la majoria dels temes proposats com per la 
categoria i solvència dels investigadors que els presentaven. Ha estat, doncs, una gran 
responsabilitat per al jurat decidir-se’n per un de sol quan n’eren bastants els que podien optar a 
aquest premi amb gran dignitat i garanties. Per això, volem encoratjar als aspirants no escollits a 
presentar-se novament en properes convocatòries. 

Un cop analitzats la temàtica i desenvolupament previst dels projectes, com també els 
currículums dels investigadors corresponents, la comissió va decidir, el dimecres 3 de desembre 
de 2014, atorgar aquest premi al projecte Entre lliurecanvisme i proteccionisme. El 
pensament econòmic català al segle XVII. Perspectives ibèriques i europees, presentat per 
Andrea Ricci. 

Reiterant un cop més la gran qualitat dels projectes presentats, recordem que aviat s’informarà 
de l'acte públic d'atorgament de la Beca, que tindrà lloc com sempre al Museu d’Història de 
Catalunya (Plaça Pau Vila 3, Barcelona). En el marc d’aquest acte es presentarà el llibre Els 
diputats catalans i el procés constituent de les Corts de Cadis (1810-1812)d’’Antoni 
Sánchez Carcelén guanyador de la VIII Beca de Recerca Ernest Lluch.  

Cordialment, 

Comissió Acadèmica Fundació Ernest Lluch 

A continuació fem pública la relació de treballs presentats a la IX Beca de Recerca Ernest Lluch, 
per ordre d'arribada: 

• Eduard Puig: Les relacions centre-perifèria abans de la Guerra de Successió (1654-
1705) 

• Jesús Bohórquez: Escribiendo economía política desde el sur. La ilustración en los 
imperios portugués y español durante la era de las revoluciones (1780-1808) 

• J. Manuel Menudo: La correspondencia de Jean-Bastiste Say con España. 

• Andrea Ricci: Entre lliurecanvisme i proteccionisme. El pensament econòmic català al 
segle XVII. Perspectives ibèriques i europees. 

• Neus Baena: Los obreros católicos durante el Franquismo. De fieles de una comunidad 
a ciudadanos de una sociedad. Cataluña (1951-1977) 

• Clara Sarasa: Recepción, difusión y asimilación del pensamiento económico a través 
del análisis de las traducciones en la España de 1794-1807 

• Francesc Morales: Ramon Monsalvatge (1815-93): L’exili permanent durant les lluites 
ideològiques del segle XIX 

• Jordi Bohigas: Un estudi sobre el valor del diàleg en la política catalanista de la 
primera meitat del segle XX 

• Lluís Rodríguez: La Economía Política Radical y libertaria en Norteamérica: orígenes, 
nexos y actualidad 

• Vera Rodríguez: ¿El fin de las españas vencidas? La izquierda y la nación: entre 
Espanya y Cataluña (1976-1996) 



 53 

Edició del Llibre del Treball Guanyador de la Beca 2012 d’Antoni Sánchez 
– Carcelén 
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Premi Ernest Lluch de Ciències Socials i Polítiques 
 

Descripció. La Facultat de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat Pompeu 
Fabra i la Fundació Ernest Lluch, amb el propòsit comú d'incentivar la recerca en l'àmbit 
de les Ciències Socials i Polítiques, convoquen anualment el Premi Ernest Lluch de 
Ciències Socials i Polítiques, destinat a premiar el millor treball de recerca 

desenvolupat per alumnes de Batxillerat dels centres públics, privats o concertats de 
Catalunya.  
 
IX Premi – edició 2014 

 
El VIII Premi Ernest Lluch de Ciències Socials i Polítiques vol reconèixer el millor treball de 

recerca desenvolupat en qualsevol de les disciplines de Ciències Socials i Polítiques durant el 

curs 2012-2013. El premi està dotat amb 1000€ (més 1000€ de matrículació al 1r curs del Grau 

de Ciències Polítiques i Socials de la UPF). En cas de cursar els seus estudis universitaris en 

aquesta Facultat, a l’alumne se l’hi bonificarà l’import un cop realitzada la matrícula.  

 
Jurat i veredicte 

 

  
 

 
 
 
Acta del jurat del IX Premi Ernest Lluch de Ciències Socials i Polítiques, reunit el dia 16 de maig 
del 2014, constituït per: 
 
El president,  

El professor David Sancho, degà de la Facultat de Ciències Polítiques i Socials de la 
UPF. 

Els vocals, 
El senyor Josep Maria Carreras, de la Fundació Ernest Lluch 
La professora Marta Segura, de la Fundació Ernest Lluch 
El senyor Jordi Ferrer de la Fundació Ernest Lluch 
El senyor Ferriol Soria, de la Fundació Ernest Lluch 
La professora Mariona Ferrer, de la UPF 
La professor Jordi Guiu, de la UPF 
El professor Jaume Puig, de la UPF 
El professor Miquel Salvador de la UPF 

Han decidit atorgar el IX Premi Ernest Lluch de Ciències Socials i Polítiques, dotat amb 1000€ 
(més 1000€ de matriculació al 1r curs del Grau de Ciències Polítiques i de l’Administració de la 
UPF), al següent treball: 

 
“Independence games”, de Jaume Vives Bastida, del centre Aula-Escola Europea 
(Barcelona).  
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Per la seva ambició, i complex esforç analític sobre una qüestió de gran actualitat. Un excel�lent 
exemple de l’aplicació de la teoria de jocs a les ciències polítiques i socials,d’alta complexitat 
conceptual, al mateix temps que creatiu i extremadament rigorós en la metodologia. 
 

El Jurat també ha decidit atorgar cinc mencions Honorífiques als següents treballs:   

"L'estafa consentida", de Judit Simón Molas de l'Institut d'Ensenyament Secundari Sant Just 
Desvern 

Per l’esforç esmerçat en una recerca exhaustiva sobre el cas de Bankia. Una treball ben 
documentat i argumentat, formalment ben estructurat i molt sòlid. 

 
"Tres mirades per un sol vot", de Marc Tolrà i Rosell de l'Escola Súnion de Barcelona 
 
Pel seu anàlisi agut sobre una qüestió candent de l’actualitat política. Recerca, contrast 
d’informació i confrontació d’idees per a un treball reeixit. 
 
 
"Estudi de la corrupció política i econòmica a Espanya",dePriscil�la Balsera López de Institut 
de Lliçàdel Vallès.  
 
Pel treball ben fet i la documentació aportada. Una recerca que va més enllà de la denúncia i 
s’endinsa en les raons de fons de manera rigorosa a partir de les fonts pertinents i hipòtesis ben 
plantejades i refutades. 

"Estudi de diferents sistemes electorals. Una proposta per Catalunya", de Júlia Francés 
Vigatà de l'Institut de Tremp 

Un estudi exhaustiu, didàctic i rigorós sobre els models existents en matèria de sistemes 
electorals amb aplicació pràctica amb una proposta per a Catalunya fonamentada i contrastada. 
Ben escrit, estructurat, i documentat.  

"Figueres, ciutat de tradició associativa: la participació juvenil a Figueres", de 

IonCortada Vicente de l'Institut Olivar Gran de Figueres. 

 

Per dotar de criteri analític a un treball dedicat a la participació juvenil a Figueres. Un estudi de 

cas que excel�leix des del punt de vista metodològic, per l’anàlisi de les polítiques públiques 

realitzat i les reflexions que s’hi versen. 

Per últim, el Jurat vol agrair la participació i lloar la gran qualitat dels 83 treballs presentats en 
l’edició d’enguany. 

Signat 

 

El president,  
David Sancho, degà de la Facultat de Ciències Polítiques i Socials de la UPF 
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Convocatòria VIII Premi Ernest Lluch  

de Ciències Socials i Polítiques 

 
 
Presentació. El VIII 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 realitzat durant el present curs acadèmic 2012-2013, en els centres de 
Secundària públics, privats o concertats de Catalunya. 
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Acte de lliurament del VIII Premi Ernest Lluch de Ciències 

Socials i Polítiques 

 
 
Dia: Divendres 23 de maig de 2014  Hora: 13:00 hores Lloc: Sala de Graus Albert Casamiglia del 

campus de la Ciutadella de la UPF.  Assistents: 50 persones. 
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  

L'acte de lliurament del premi ha tingut lloc avui divendres 23 de maig a les 13h a la 

Sala de Graus de la UPF - Campus Ciutadella 
 

 

El rector de la UPF, Jaume Casals, el degà de la Facultat de Ciències Polítiques i Socials de la 
mateixa universitat, David Sancho, i el vicepresident de la Fundació Ernest Lluch, Josep Maria 
Carreras, han lliurat el premi al millor treball de recerca de batxillerat en l'àmbit de les Ciències 
Socials i Polítiques, en un acte que ha reunit als sis alumnes finalistes i a professors i familiars. 
 
El veredicte del jurat s'ha donat a conèixer avui en el transcurs de l'acte  
 

 

Galeria 
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Jornada Ernest Lluch de Ciències Polítiques i Socials UPF 

 
Descripció. 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. 
 
IX Jornada – edició 2014 - Representació política i moviments socials 
 

 
 
Representació política i moviments socials va ser el tema de la jornada d'enguany que va 
tenir lloc dijous, a l'auditori del campus de la Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra. La 
jornada va constar de dues parts: una primera centrada en la ponència-marc a càrrec del 
Catedràtic en Ciència Política de la Universitat Autònoma de Barcelona, Joan Subirats; i una 
segona, centrada en la taula rodona de debat formada per Itziar González Virós (arquitecta, 
exregidora de Ciutat Vella de l'Ajuntament de Barcelona i impulsora del 'Parlament Ciutadà'), 
Lluc Salellas (polítòleg i membre de la CUP-Girona) i Jordi Mir (Professor associat de la UPF i 
coordinador del CEMS) 
 
Una altra Política? Amb aquest interrogant el professor Subirats va obrir la seva ponència que 
durant uns 50 minuts intensos va captivar al públic assistent, majoritàriament universitari. Un 
repàs erudit als canvis socials, polítics i econòmics que han propiciat la deriva del model social 
europeu i el desenvolupament exponencial del capitalisme financer en general, va servir per fer-
nos una acurada composició de lloc sobre l'abast dels canvis estructurals i centrals en el si de 
les societats occidentals. Tal vegada, un canvi d'època on la crisi econòmica i internet han 
acabat de propiciar l'adéu a les estructures d'intermediació i confirmar que el treball hagi deixat 
de ser un pilar i element vertebrador 
 
Contextualitzar i analitzar la relació entre representació política, moviments socials i la qualitat 
democràtica, van ser les aportacions principals d'una conferència rica en recomanacions 
bibliogràfiques i exemples il�lustratius que van facilitar l'atenció i seguiment dels estudiants. 
 
La taula rodona, va servir per aterrar a les realitats més locals i concretes de les propostes i 
projectes que ens porten a un nou diàleg entre representants i representats i a una nova manera 
de fer política. Itziar González,  va fer una clara i suggerent presentació del 'Parlament Ciutadà', 
una iniciativa que pecisament insisteix en l'empoderament del ciutadà compromès. A més, va 
recordar que hi ha referents i que aquesta lluita no ha nascut avui, al mateix temps que va 
expressar la voluntat d'avançar cap auna participació política més activa, efectiva i menys 
sotmesa a condicionants del poder. Al seu torn, Lluc Salellas, va posar èmfasi en el carrer, com 
a espai públic, de lluita i reivindicacions i va defensar les transformacions que es duen a terme 
en municipis petits o a escala local. Per acabar, el professor Jordi Mir va destacar algunes de les 
característiques d'una nova manera d'entendre la política i la causa comuna. D'una banda, la 
horitzontalitat i la participació com a valors que exigeixen que el "dir" i el "fer" vagin units. Una 
participació basada en la legitimitat i una necessitat de reflexió ètica de la política, també són al 
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seu parer, un dels elements destacables d'un procés transicional on es pot donar una fractura 
generacional, amb maneres diferents d'entendre la política. 
 
La jornada va cloure amb el torn de preguntes d'un públic que gairebé va omplir l'auditori del 
Campus de la Ciutadella de la UPF. 
 
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. 
2011. La xenofòbia. Obre els ulls! 
2012. Política i mercats, després de la tempesta. Enemics irreconciliables o cooperants? 
2013. Cap a una Societat polaritzada? 
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Seminari Ernest Lluch d'Economia - UB 
 
Descripció. En el marc del conveni signat amb la Universitat de Barcelona, té lloc cada 

any un Seminari en homenatge a Ernest Lluch que gira a l’entorn de l’economia i de la 
política econòmica espanyola.  
 

L’Ensenyament de l’Economia avui 
Dia: Dimarts 2 Desembre 

Hora: 12:30 

Localització: 

Aula Magna. Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona. Diagonal 690. BCN 

Organitza: 

Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona i Fundació Ernest Lluch 
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Crònica 
 
La dotzena edició del Seminari Ernest Lluch d'Economia a la Universitat de Barcelona 
va comptar amb la participació de: 

- Javier Andrés. Catedràtic de Fonaments d’Anàlisi Econòmica de la 
Universitat de València 

- Javier San Julián. Professor del Departament d’Història i Institucions 
Econòmiques de la UB 

- Joan Tugores. Catedràtic d’Economia de la UB. Ex-rector de la 
Universitat de Barcelona. 

- Alba Roldan. Graduada en Economia. 
 
- Moderats per: Antón Costas. Catedràtic de Política 
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 Seminari Ernest Lluch - Cursos d'Estiu de la UIMP (Santander) 
 
Descripció. Fruit d’un conveni signat entre la UIMP i la Fundació Ernest Lluch es 

programa un seminari anual de temàtica econòmica, dins del marc dels cursos d’Estiu 
de la UIMP, a Santander. El seminari va dirigit tant a estudiants com a professionals 
interessats a conèixer de primera mà l'estat de la qüestió sobre la situació i les 
perspectives de l'economia espanyola en el marc de la crisi econòmica internacional. 

 

 

Encuentro «Ernest Lluch» - UIMP 2014 – 11-12 d’agost - Santander 
 
La seu de la UIMP (Santander) acull un any més el "Encuentro Ernest Lluch" 

Un seminari sobre la gestió dels serveis públics centren l'interès d'aquesta trobada 

anual. 
 

 

A mitjan agost (11 i 12) es va celebrar a Santander aquesta trobada Ernest Lluch, en el marc 
dels Cursos d'Estiu de la UIMP. Una trobada que des de fa tres anys consolida un model basat 
en l'oferta acadèmica i el record a Ernest Lluch, a més d'esdevenir un bon lloc per a la 
presentació del llibre resultant dels cicles de "Diàlegs" que impulsa la Fundació Ernest Lluch. 
 
Sota el títol de Reforma de la gestión de los servicios públicos. Privatización, 

nacionalización y otras alternativas es va desenvolupar aquest curs dirigit per Germà Bel 
(Catedràtic d'Economia.Universitat de Barcelona) amb el suport de Daniel Albalate (Profesor 
Lector d'Economia. Universitat de Barcelona). Per a l'ocasió es va comptar amb un elenc de 
ponents i conferenciants, tots ells reconeguts experts en la matèria, com és el cas de: Judith 
Clifton(Universidad de Cantabria), Raymond Gradus Vrije (Universiteit Amsterdam), Guillem 
López Casasnovas (Universitat Pompeu Fabra),Mildred Warner (Cornell University), José 
Luis Zafra Gómez (Universidad de Granada), José Ignacio Castillo Manzano (Universidad de 
Sevilla), Xavier Fageda (Universitat de Barcelona), Albert Martínez (Grup Agbar). 
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La trobada va ser una posada en comú de les dades de les investigacions més recents en 
aquest camp i un espai de debat sobre els possibles escenaris de futur. Tant els estudiants com 
els professionals i professors que hi van participar van poder aprofundir en els condicionants i 
les derivades de la crisi econòmica, pel que a a la gestió dels serveis públics, en diferents 
àmbits. 
 
Alguns links: 
Europapress: http://www.europapress.es/cantabria/cantabria-social-00674/noticia-cantabria-
uimp-germa-bel-critica-rajoy-gestion-servicios-locales-mismos-sido-mas-ineficientes-
20140812143315.html 
Diario Montañés: http://www.eldiariomontanes.es/cantabria/201408/11/ernest-lluch-memoria-
20140811000213-v.html 
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Vies de Diàleg 
 
Descripció. Amb la voluntat de fomentar el diàleg i el coneixement com a eines fonamentals per 
abordar el debat i la polèmica, a partir d’un esperit de carácter constructiu, la Biblioteca Ernest 
Lluch de l'Ajuntament de Girona i la Fundació Ernest Lluch organitzen cada any el Vies de 
Diàleg, una taula rodona anual centrada en temàtiques de caràcter contemporani.  
 
Els historiadors Albareda, Nadal i Puigvert fan balanç de la commemoració 
del Tricentenari 
 

 

 
Dimecres passat 8 d'octubre es va celebrar aquest diàleg centrat en la part historiogràfica com 
en les activitats diverses que s’han fet en motiu del tricentenari (1714-2014). Per tal de posar 
ordre i enteniment a totes les aportacions realitzades al llarg d’aquest any així com per a valorar 
el sentit i encert de les activitats que s’han fet, en el Vies de Diàleg d'enguany hi han participat 
tres historiadors de reconegut prestigi com són en Joaquim Albareda (UPF), en Joaquim 
Nadal(UdG) i en Joaquim Puigvert (UdG). 
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Jornada Ernest Lluch a Torroella de Montgrí 

 

Els mitjans de comunicació públics, a valoració 
XI Jornada Ernest Lluch a Torroella de Montgrí 
 

 

En la present Jornada Ernest Lluch es va debatre i posar sobre la taula qüestions  adreçades a 
esbrinar si els nostres mitjans de comunicació públics són imparcials i independents 
d’anunciants i de poders econòmics; o bé si busquen l’excel�lència, actuen amb integritat i 
professionalitat, per tal de ser exemple de qualitat. La pluralitat, diversitat i el retiment de 
comptes amb l'audiència/ciutadania també van ser altres qüestions que es varen tractar dissabte 
passat a Torroella de Montgrí.  
Neus Bonet, periodista i actualment degana del col�legi de Periodistes de Catalunya i Santiago 
Ramentol, doctor en Ciències de la Comunicació i actualment conseller del Consell de 
l’Audiovisual de Catalunya, varen protagonitzar el debat posterior a sengles conferències. 
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Jornada sobre Municipis  

Descripció. La Jornada sobre Municipis es realitza anualment i la promou la Fundació 
Ernest Lluch 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. 

Jornada sobre Municipis 2014 

L’impacte de la RSAL en la prestació de serveis i règim de 
competències dels municipis  
 
Dia: Dilluns 29 setembre Hora: de 09:00h a les 14:00h. 
Lloc: Sala d'actes de l'Ateneu Barcelonès. c/ Canuda 6, Barcelona (Ciutat Vella) 
Organitza: Fundació Ernest Lluch  Amb el suport de: Diputació de Barcelona 
 

Argumentari: 
 
La Jornada sobre Municipis està promoguda 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, coincidint amb els 35 anys de la constitució dels primers ajuntaments democràtics la 

Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local (RSAL) està posant en qüestió no 

només la proximitat en la prestació de serveis entre els Ajuntaments i els ciutadans sinó que 

redibuixa un mapa competencial amb afectacions importants tant pels ajuntaments com pels ens 

supramunicipals que hauran d’entomar la prestació efectiva de determinats serveis.  

 

En aquest context es preveu dur a terme una jornada a la tardor centrada en els efectes de la 

llei RSAL als municipis respecte el seu règim de competències i en com aquestes modificacions 

incidiran en la prestació de serveis que fins ara es venen donant des dels Ajuntaments a la 

ciutadania. En aquest sentit la Jornada preveu emfasitzar la visió de la Diputació de Barcelona, 

qui haurà de convertir-se en prestadora de serveis als ajuntaments i a la ciutadania en un 

context competencial reformulat de nou, i, a la vegada, tenir en compte especialment la 

casuística d’ajuntaments menors de 20.000 habitants amb afectacions particulars per part de la 

mencionada Llei.  

 

En plena consonància amb les jornades precedents es persegueix l’objectiu de mostrar aquelles 

iniciatives municipals que s’estan preparant i ja duent a terme per debatre com pensen adaptar-

se en aquest nou context, a partir de les competències amb què compten i comptaran i en 

coordinació amb la resta d’actors institucionals, especialment la Diputació de Barcelona qui 

haurà de tenir un paper predominant en la Jornada d’’enguany donat el rol que haurà de jugar 

en funció de la nova realitat competencial en la prestació de serveis que la llei li confereix. 
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Programa 
 

 
 
Crònica 
 

L’impacte de la LRSAL en la prestació de serveis i règim de 
competències dels municipis 
 
Enguany, coincidint amb els 35 anys de la constitució dels primers ajuntaments democràtics, la 
Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL) està posant en qüestió 
no només la proximitat en la prestació de serveis entre els ajuntaments i els ciutadans sinó que 
redibuixa un mapa competencial amb afectacions importants tant pels ajuntaments com pels ens 
supramunicipals que hauran d’entomar la prestació efectiva de determinats serveis. És en 
aquest context en el que s'inscriu la Jornada sobre Municipis 2014 que es va dur a terme, ahir 
dilluns 29 de setembre i que va constar de dues conferències-marc i d'una taula rodona 
d'alcaldes i alcaldesses, així com dels parlaments inicials dels presidents i representants de la 
Diputació de Barcelona, Fundació Ernest Lluch i Forum Cívic, respectivament. 
 
La Jornada sobre Municipis 2014 es va centrar en els efectes de LRSAL als municipis i en la 
visió de la Diputació de Barcelona, com a ens que haurà de convertir-se en prestadora de 
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serveis als ajuntaments. Per últim, també va quedar palesa la casuística d’ajuntaments menors 
de 20.000 habitants amb afectacions particulars per part de la mencionada Llei. 
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Acte 1714 
 
La controvertida figura de Vilana Perlas explicada per Joaquim Albareda 
 
Ponència en motiu de la commemoració del tricentenari (1714-2014) a la 
ciutat de Barcelona 
 

 
 

Ramon Vilana Perlas, personatge important i cabdal de l'austriacisme, així com fosc i de difícil 
catalogació, va ser el protagonista de la ponència que va pronunciar el professor Joaquim 
Albareda, ahir al Pati Llimona de Barcelona. Ubicats en ple barri Gòtic i en el mateix carrer 
(Regomir) en el que havia viscut en casa noble aquest notari singular, Albareda va aprofundir en 
els clarobscurs d'una persona i la seva època i va posar l'accent en el conflicte successori i la 
dissort catalana. A través de l'estudi de material historiogràfic -entre el qual trobem les 
aportacions d'Ernest Lluch al respecte- i epistolar, Albareda, va transmetre al públic assistent la 
dificultat de Vilana en debatre's entorn del  "difícil equilibri de sevir al rei i a la pàtria". 

La conferència impartida pel Catedràtic d’Història Moderna de la Universitat Pompeu Fabra, el 
professor Joaquim Albareda, va comptar per a l’ocasió amb la presència del comissari del 
Tricentenari a Barcelona, l’historiador Toni Soler qui va obrir l'acte a mode de presentació, 
després d'un breu parlament de benvinguda del vicepresident de la Fundació Ernest Lluch, Enric 
Lluch. 

Aquesta activitat s’inclou dins del programa d’actes de commemoració del Tricentenari (1714-
2014) a la ciutat de Barcelona i esdevé un acte de record a Ernest Lluch, al singularitzar-se la 
present ponència en un dels personatges cabdals de la Catalunya dels Àustries, el notari 
Ramon Vilana Perlas, que havia sigut tema d’estudi del polític i economista, Ernest Lluch. 
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Crònica 

Ramon de Vilana-Perlas o el difícil equilibri de servir el rei i la pàtria 

El Tricentenari BCN va retre homenatge al polític i historiador Ernest Lluch, defensor de les 
llibertats i del diàleg com a eina per assolir la pau, a través de la figura de Ramon Frederic de 
Vilana-Perlas, qui va ser la mà dreta de Carles III durant la Guerra de Successió i secretari 
d’Estat de l’Imperi austrohongarès. Tot i el seu poder, Vilana-Perlas va passar inadvertit per a la 
historiografia catalana fins que Lluch, estudiós del segle XVIII, el va rescatar de l’oblit, tal com va 
explicar l’historiador Joaquim Albareda en aquesta conferència. 

Organitzat per la Fundació Ernest Lluch i l’Ajuntament de Barcelona, l’acte va tenir lloc a la Sala 
Maragall del Centre Cívic Pati Llimona el passat dimecres 4 de juny. En primer lloc va intervenir 
Enric Lluch, nebot d’Ernest Lluch i vicepresident de la Fundació, qui va celebrar que el seu oncle 
fos recordat en els actes del Tricentenari per Barcelona, una commemoració que ha demostrat 
ser «molt lliure, civilitzada, plural i interpretable, la qual cosa com a ciutadà agraeixo». 

A continuació, el comissari del Tricentenari per Barcelona, Toni Soler, va subratllar que la 
presència d’Ernest Lluch en el Tricentenari era «imprescindible», i tot seguit va presentar 
l’historiador Joaquim Albareda com «el nostre historiador de capçalera, pel seu rigor i per 
l’extensió i la solidesa de la seva obra sobre la Guerra de Successió», la qual cosa «ha ajudat 
molt» que el Tricentenari BCN tingui un discurs «respectuós amb els fets, contemporani, i que 
intenta defugir la contaminació política». 
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Tot seguit Joaquim Albareda va abordar la figura de Vilana-Perlas, un personatge «obscur i 
esmunyedís per definició, que hem redescobert gràcies a Ernest Lluch». Secretari de la 
conferència dels comuns, Vilana-Perlas va ser empresonat pel virrei Velasco el 1704 acusat de 
conspirar contra Felip V, i no va ser alliberat fins a l’arribada a Barcelona de l’arxiduc Carles 
d’Àustria, proclamat rei després de jurar les constitucions catalanes. 

Vilana-Perlas va ser nomenat secretari del nou rei, Carles III, protonotari del Consell d’Aragó i 
marquès de Rialp. A causa del poder que acumulava, va ser el blanc preferit dels que criticaven 
l’austriacisme, que el van qualificar de «Maquiavelo o de demonio, que es lo mismo» i d’actuar 
«con tirana intención». En un document anònim de l’època fins i tot es pot llegir: «A todo el reino 
y vasallos ha ido, esta víbora cruel, poco a poco chupando toda la sangre.» Albareda va explicar 
que, com va apuntar Ernest Lluch, és possible que aquests atacs procedissin de l’Església, 
obligada per Vilana a pagar contribucions, o d’algun noble envejós. 

Els principals problemes a què va haver de fer front Vilana-Perlas mentre la cort de Carles III va 
ser a Barcelona eren la manca de finançament per a la causa austriacista durant la guerra i els 
desordres i abusos que provocaven les tropes aliades destacades en territori català, un fet que 
«hay que contener y castigar sin disimulo», ordenava el secretari del rei. 

Albareda va continuar explicant que Vilana-Perlas va organitzar, amb total secretisme, la marxa 
a Viena de l’emperadriu Elisabet, amb qui va mantenir una relació d’absoluta confiança i molt 
probablement íntima, segons es desprèn de les cartes que l’emperadriu va escriure a Vilana, 
«on li deia constantment que el trobava a faltar i fins i tot comptava els dies i les hores que feia 
que no es veien». 

El 1713 Vilana-Perlas es va reunir amb qui ja era emperador Carles VI del Sacre Imperi 
Germànic, de qui va ser la mà dreta, i, nomenat secretari d’Estat, es va convertir en una de les 
persones més influents de la Cort a Viena. Des de la seva posició, va ajudar econòmicament els 
exiliats austriacistes i va treballar a favor «d’una república catalana sota protecció imperial i 
britànica, com de fet va ser entre 1713 i 1714». 

Per acabar, Albareda va explicar que, des de Viena, Vilana-Perlas va fer tot el possible per 
«garantir el retorn sense represàlies dels exiliats, la devolució de la universitat a Barcelona, o 
perquè despengessin el cap del general Moragues de la gàbia del Portal de Mar». 

Link directe: http://tricentenari.bcn.cat/ca/programa/croniques-i-fototeca#node-829 
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Jornada sobre L’impacte de la Nova Llei de Transparència 

 
Jornada a Vilassar de Mar sobre l’impacte de la nova llei de 
transparència 

 

 
 
Dijous, 2 d'octubre de 2014, la Fundació Ernest Lluch, en col�laboració amb l’Ajuntament de 
Vilassar va posar a disposició de la ciutadania i dels responsables municipals un marc de 
reflexió i llum sobre el significat i abast d'aquest canvi legislatiu que va des de les implicacions 
de control democràtic a la problemàtica en l’ús de les dades dels ciutadans en potencials 
contextos com el de la consulta plantejada per aquesta tardor. L'acte es titulavaL’impacte de la 

nova llei de transparència i accés a la informació pública als ajuntaments i a la ciutadania 
i va ser presidit per l'alcalde de Vilassar de Mar,Joaquim Ferrer i pel president de la Fundació, 
Joan Majó, i va constar de dues ponències: 'La proposta de llei de transparència i accés a la 
informació pública del Parlament de Catalunya', a càrrec d'Antoni Bayona; i 'Bon govern i 
transparència als governs locals. Una visió europea', de a mà de Juan Ignacio Soto Valle. 
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Jornada sobre L’Obra de la Mancomunitat de Catalunya 
 
Organitza: Fundació Ernest Lluch 
Col�labora: Ajuntament de Vilassar de Mar – Biblioteca Ernest Lluch de Vilassar de Mar 
Lloc: Biblioteca Ernest Lluch de Vilassar de Mar. Carrer Santa Eulàlia 66-80. 08340 Vilassar de 

Mar 
Data: Darrera setmana de setembre 
 
Descripció: 

El 6 d’abril de 1914 s’estableix la Mancomunitat de Catalunya com a la federació voluntària de 

les quatre diputacions de Catalunya, amb l’objectiu de recuperar la unitat trencada per la divisió 

provincial de 1833. 

Prat de la Riba és elegit com a primer President d’aquest nou ens i estableix com a prioritats 

dotar a tots els municipis de la seva escola, la seva biblioteca, el seu telèfon i la seva carretera. 

Com a successor després de la seva mort el 1917 l’Assemblea elegeix a Josep Puig i 

Cadafalch, i la Mancomunitat acaba la seva vida el 1925 dissolta per Primo de Rivera.  

Com va exposar el President de la Diputació de Barcelona en la presentació de les activitats de 

commemoració del centenari de la Mancomunitat, la Mancomunitat significa l’any zero de 

l’autogovern català modern. L’obra de la Mancomunitat, el seu potencial transformador, la seva 

voluntat d’entesa entre els diferents territoris i sobretot el fet de treballar com mai per al 

desenvolupament estructurat dels municipis i ens locals de Catalunya, la fa un referent 

essencial, no només en l’estructuració del que serà la Generalitat republicana que s’inicia l’any 

1931 sinó també en el moment de la recuperació de les llibertats democràtiques després del 

franquisme.  

Analitzar l’obra de la Mancomunitat i les seves dificultats i encerts avui projecta la voluntat de ser 

institucional catalana i a la vegada el compromís de treball conjunt entre les diputacions, 

agrupades a la Mancomunitat, amb els ens locals en la prestació de serveis bàsics i essencials 

per a la població.  

Conjuntament amb l’Ajuntament de Vilassar s’ha establert una Jornada per analitzar l’Obra de la 

Mancomunitat de Catalunya en el seu centenari per posar de relleu la seva tasca sovint poc 

coneguda, amb els principals coneixedors i historiadors del país, amb el programa que es 

presenta a continuació. 
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Activitats  

en l’àmbit de Memòria i Arxiu 
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Jornada de Portes Obertes a l’Arxiu Ernest Lluch i Martín 
 

Descripció: Quarta 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 

IV Jornada de Portes Obertes 

Celebració del Dia Internacional dels Arxius 

Dia: Dimecres 11 de juny de 2014 

Hora: 10:00 Lloc: Seu de la Fundació Ernest Lluch. Santa Eulàlia 66-80. Vilassar de Mar  

Organitza: Fundació Ernest Lluch  Amb el suport de: DIBA 
Col�laboren: Biblioteca Ernest Lluch de Vilassar de Mar, Ajuntament de Vilassar, Ajuntament 
BCN; Generalitat Presidència 
 

Argumentari: 

 
La jornada tindrà lloc el proper dimecres11 de juny de les 10 a les 13 hores i s’estructura 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”. Hi haurà dos torns de visita que s'iniciaran a les 10h i a 
les 12 hores, respectivament.Es prega que tota persona interessada, prèviament es posi 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, ha celebrat la quarta jornada de portes 
obertes 

 

Celebració del Dia Internacional dels Arxius 
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La Fundació Ernest Lluch ha celebrat la quarta 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. 
 
Amb la col�laboració i complicitat de l'Arxiu Municipal de Vilassar de Mar, el passat dimecres 11 
de juny es va realitzar una visita conjunta a les dependències de l'arxiu i s'ha pogut gaudir d'una 
visita comentada sobre la documentació referent a l'Arxiu municipal i a l'Arxiu Ernest Lluch i 
Martín. 
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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 millorat el blog site dedicat al Projecte Diàlegs, consultable en català i 
castellà on s’hi bolca tota la informació relativa al projecte, tant el de l’edició actual 
(2014) com de les anteriors (2011-2013) 
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Valors cívics i vida i obra d'Ernest Lluch 
 

Descripció. La Fundació Ernest Lluch col�labora amb l'IES Ernest Lluch, per tal 
d'aprofundir amb el treball que realitzen els alumnes de l'Institut sobre la vida i obra 
d'Ernest Lluch. 

Edició 2014 

Xerrada amb els alumnes de 1r ESO- IES Ernest Lluch 

Dia: Dilluns 17 de Març Hora: 15:00 
Lloc:IES Ernest Lluch. C/Vilamarí amb c/Diputació. Barcelona. 
Organitza: IES Ernest Lluch 
Col�labora: Fundació Ernest Lluch 

 

Crònica 

Valors cívics i vida i obra d'Ernest Lluch (2014) 

Com cada any, la Fundació Ernest Lluch ha col•laborat 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. 

El passat dilluns 17 de març a 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 realitzar va poder respondre les 
preguntes i qüestions plantejades pels nois i noies de l'IES Ernest Lluch. Al seu torn el director 
de la Fundació, Ferriol Sòria, va explicar els objectius i projectes de la Fundació Ernest Lluch. 

Galeria 
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Visita dels alumnes de 2n de primària de l'escola Els Alocs de 
Vilassar de Mar.  

Alumnes de 7 i 8 anys descobreixen qui era Ernest Lluch en una visita a la 
Fundació. 

Dimecres, 19 de març, la Fundació Ernest Lluch ha rebut la visita dels alumnes de 2n de 
primària de l'escola Els Alocs de Vilassar de Mar. El seu interès era en conèixer de prop la 
persona d'Ernest Lluch així com aprofundir en un dels valors que treballen a l'escola: el diàleg. 
 
La visita que ha anat a càrrec d'Esther Fraile ha comptat amb l'animada participació dels nens i 
nenes de l'escola que no han parat de fer preguntes i d'interessar-se per la persona que dóna 
nom a la biblioteca de la població. 
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Conferència Ernest Lluch a Vilassar de Mar 
 

Descripció.  
La conferència Ernest Lluch a Vilassar de Mar, és una activitat de periodicitat anual que versarà 

sobre temes d'actualitat. Enguany, l'historiador i patró de la Fundació, Joaquim Albareda va 

centrar la seva ponència sobre la rsistència del 1714. L'acte va tenir lloc a la sala d'actes de la 

Biblioteca Ernest Lluch de Vilassar de Mar, edifici on la Fundació hi té la seu. 

 
L'historiador Joaquim Albareda en els actes de record a Ernest Lluch i 
commemoratius del tricentenari a Vilassar de Mar 
Va impartir la conferència "El sentit de la resistència de 1714" 
 

 
 
En el marc de les conferències de la Fundació Lluch a Vilassar de Mar i en col�laboració amb 
l'Ajuntament, per a l'ocasió i en motiu dels actes commemoratius del tricentenari es va comptar 
amb la pesència del Dr. Joaquim Albareda, reconegut historiador i patró de la Fundació Ernest 
Lluch, qui pronuncià la conferència "El sentit de la resistència de 1714". L'acte fou presidit per 
l'alcalde de Vilassar de Mar, Joaquim Ferrer i pel tresorer i vicepresident de la Fundació Ernest 
Lluch, Josep Maria Carreras. 
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Àmbit cultural i esportiu 
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Conferència Ernest Lluch d’Economia i Futbol 
 

Descripció.  En virtut de la relació entre el F.C.Barcelona i la Fundació Ernest Lluch, i 
les inquietuds de qui en dona el seu nom, així com els interessos per a la reflexió i la 
divulgació de la cultura i l’esport que comparteixen el Futbol Club Barcelona i la 
Fundació Ernest Lluch, es planteja instaurar la Conferència Anual Erenst Lluch sobre 
“Economia i Futbol”. La Conferència Anual Ernest Lluch sobre Economia i Futbol 
comptarà amb la participació d’un acadèmic o professional de prestigi internacional i 
pretén convertir-se en una activitat de referència a Catalunya i Espanya, centrada en la 
reflexió i l'aproximació intel•lectual a l’economia del futbol i totes les derivades socials 
esportives i culturals que es deriven dels diferents enfocaments possibles. 
 

II Conferència Ernest Lluch d’Economia i Futbol  
L’Estadística al Servei del Futbol 
 

L'any passat es va instaurar la Conferència Anual Erenst Lluch sobre “Economia i Futbol” 
que enguany es reedita amb la jornada sobre "Estadística al servei del futbol" 
 

El dimecres 28 de maig de les 18:30 a les 21:00 hores tindrà lloc la II Conferència Ernest 
Lluch d’Economia i Futbol, a la Sala Roma del Camp Nou. L’acte serà presidit pel president 
del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu i pel president de la Fundació Ernest Lluch, 
Joan Majó. 

Amb aquesta jornada centrada en L’estadística al servei del futbol es pretén analitzar la 
influència en la valoració objectiva dels jugadors en el marcat i en l’estructuració de les 
estratègies econòmico-esportives dels clubs, de l’ús dels paquets estadístics que a partir 
de les noves tecnologies parametritzen els elements que configuren el futbol. 

Obertura 
• Josep Maria Bartomeu - President del FC Barcelona 
• Joan Majó - President de la Fundació Ernest Lluch 
 
Conferència 
“The Determinants of Player Salaries in Professional Football: The (Ir)Relevance of Individual 
Performance Statistics”, a càrrec del Dr. Bernd Frick, Catedràtic d’Economia de la Universitat 
de Paderborn (Alemanya), presentat per Jaume García, Catedràtic d'Economia Aplicada de la 
Universitat Pompeu Fabra 
 
Taula rodona i col.loqui 
Raffaele Poli - Responsable de l’Observatoire du Football del Centre International d’Etude du 
Sport (CIES) que obrirà amb una breu presentació sobre la predicció de tranfer fees "Predicting 
transfer fees: the experience of the CIES Football Observatory", 
Jordi Álvaro - Director de OPTA Sports, empresa líder en la parametritzacó i control d’elements 
del joc acreditada per la Lliga, la Premier League i la Bundesliga per explicar com treballen per a 
l’elaboració de totes les estadístiques que fan, explicant quins paràmetres i mercats són els que 
utilitzen i controlen, perquè, i com i amb quines tecnologies ho fan. 
Andoni Zubizarreta, Director tècnic del futbol professional del FC Barcelona, que exposarà quin 
us fa d’aquesta informació i quina influència té en la seva feina marcada per l’element qualitatiu 
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però cada vegada més pel complement quantitatiu que aquests seguiments estadístics 
permeten 
Modera:Ramon Besa, Cap d’Esports de El País 
 
Cloenda 
Jordi Moix. Vicepresident del FC Barcelona 
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Crònica 

 
L’estadística al servei del futbol, centra la II Jornada Ernest 
Lluch d'Economia i futbol 
El FC Barcelona i la Fundació Ernest Lluch uneixen esforços en la celebració 
d'aquesta jornada anual 
 
Ahir es va celebrar amb èxit la II Conferència Ernest Lluch d'Economia i Futbol a la sala 

Roma del Camp Nou.La jornada d'enguany es va centrar en analitzar des de diversos 

vessants l'estreta relació entre l'estadística i el futbol contemporani.  

 

En virtut de la relació entre el F.C.Barcelona i la Fundació Ernest Lluch, i les inquietuds de 
qui en dona el seu nom, així com els interessos per a la reflexió i la divulgació de la cultura 
i l’esport que comparteixen el Futbol Club Barcelona i la Fundació Ernest Lluch, l'any 
passat es va instaurar la Conferència Anual Erenst Lluch sobre “Economia i Futbol” que 
enguany es va reeditar amb la jornada sobre "Estadística al servei del futbol", amb les 
intervencions inaugurals del president del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu i del 
president de la Fundació Ernest Lluch, Joan Majó, que van donar pas a la conferència 
“The Determinants of Player Salaries in Professional Football: The (Ir)Relevance of 
Individual Performance Statistics”, a càrrec del Dr. Bernd Frick, Catedràtic d’Economia de 
la Universitat de Paderborn (Alemanya), presentat per Jaume García, Catedràtic 
d'Economia Aplicada de la Universitat Pompeu Fabra.  

 
En la segona part de la jornada es va dur a terme una taula rodona i col.loqui posterior 
protagonitzat per Raffaele Poli - Responsable de l’Observatoire du Football del Centre 
International d’Etude du Sport (CIES)-, Jordi Álvaro - Director de OPTA Sports, empresa líder 
en la parametritzacó i control d’elements del joc acreditada per la Lliga, la Premier League i la 
Bundesliga que va explicar pedagògicament com treballen per a l’elaboració de totes les 
estadístiques que fan, explicant quins paràmetres i mercats són els que utilitzen i controlen, 
perquè, i com i amb quines tecnologies ho fan. Perúltim, hi hagué la intervenció d'Andoni 
Zubizarreta, Director tècnic del futbol professional del FC Barcelona, que va donar a conèixer el 
COR (Coneixement, organitzacó i rendiment), el programa i cervell informàtic de la Masia, per 
explicar tot seguit quin ús es fa a can barça d’aquesta informació i quina influència té en la seva 
feina marcada per l’element qualitatiu però cada vegada més pel complement quantitatiu i 
científic que aquests seguiments estadístics permeten. El Cap d’Esports de El País i 
col�aborador de la Fundació Ernest Lluch, Ramon Besa, va conduir la taula rodona i debat 
posterior. L'acte el vacloure el vicepresident del FC Barcelona, Jordi Moix 
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Festival de Músiques de Torroella de Montgrí 

Descripció. Des de fa 14 anys, les Joventuts Musicals de Torroella de Montgrí 
organitzen un concert del Festival de Músiques per mantenir viva la memòria d'Ernest 
Lluch, qui havia col�laborat en el treball de recerca de compositors catalans oblidats, o 
poc interpretats, per ser presentats i recuperats en el Festival de Torroella. 

34 edició del Festival  

Banchetto Musicale 
Concert en memòria d’Ernest Lluch. Producció del Festival de Torroella de 
Montgrí 
 
Dia: 
Divendres 8 Agost de 2014 
Hora: 
22:00 
Localització: 
Església de Sant Genís de Torroella de Montgrí 
 
Organitza: 
Festival de Torroella de Montgrí 
 
L’església de Sant Genís, seu dels concerts del Festival de Torroella durant 32 
edicions, serà el marc per aquest recorregut per la música sacra del barroc feta a 
centreeuropa i a l’abadia de Montserrat. 
 

 

 
L’escola musical de Montserrat, que es remunta al segle XIII, ha estat la més importants de 
Catalunya i una de les més representatives d’Europa. De Montserrat hi ha representades 
diverses generacions de músics, des del període del primer barroc amb l’arbequí Joan March, 
que va ser mestre del gran Joan Cererols, fins al classicisme del torroellenc Anselm Viola.  
 
 
Programa 
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Pablo Bruna: Suban las voces al cielo, tono al Santíssim Sacrament/ Franz Tunder: Wachet auf, 
ruft uns die Stimme, coral luterà / Johann Michael Nicolai: Sonata en la menor per a tres violes 
da gamba / Christoph Bernhard: Was betrübst du dich, meine Seele, concert espiritual / Johann 
Michael Nicolai: Sonata en la menor per a tres violes da gamba / Heinrich Ignaz Franz von Biber: 
Serenade a 5 / Anselm Viola: Entrada, verset del 7è to / Partit de baix, verset del 7è to / Sense 
títol, verset del 7è to / Joan Cererols: Ay, qué dolor, to a la Passió de Crist / Joan March: O vos 
omnes, motet del Divendres Sant / Miquel López: Nace, pero para Reina (Villancet a la Nativitat 
de la Mare de Déu) 
 
'Banchetto musicale' 
El grup de violes da gamba Banchetto Musicale el formen músics espanyols intèrprets d’aquest 
instrument, tan en la seva faceta de concertista com en la de docent (Real Conservatori Superior 
de Música de Madrid, L’Escola L’Arc de Barcelona i Academia das Artes, Brion, Galicia). Si bé el 
repertori habitual del grup se remunta als segles XVI i XVII, fan servir instruments originals dels 
segles XVII i XVIII en els seus concerts i gravacions. 
 
Apropiant-se del títol d’una col�lecció de danses del compositor alemany Johann Hermann 
Schein, apareguda en 1617, aquest grup de violes da gamba va debutar en 
 
1987 en el Festival de Daroca, des de llavors han encetat una constant activitat concertística. Ha 
col�laborat amb la Capilla Peñaflorida, Cor del Festival de Música Antiga de Barcelona, Cor de 
Cambra del Palau de la Música Catalana, Orfeó Navarro Reverter i Coro de RTVE sota la batuta 
de directors com Martín Schmidt, Laszlo Heltay, Jordi Casas, Manuel Valdivieso, Josep Lluís 
Valldecabres i Mariano Alfonso. A més, els seus membres mantenen una intensa activitat 
concertística ja sigui com a solistes o bé com a membres de destacats grups de cambra com 
Diatessaron, Passamezzo Antico o Malandança. 
 
El seu repertori avarca tres segles de música per la família de violes de gamba, polifonia vocal i 
obra organística espanyola. Les següents produccions discogràfiques per al segell Arsis 
documenten el seu treball. Cuerdas, aunque disímiles, aunadas i Y templando por cuerdas 
ruiseñores (junto a Estrella Estévez y Miguel Mediano, veus) amb repertori espanyol; Zion 
Spricht (amb Luis Antonio González Marín, clavecí) amb repertori alemany del temps de la 
Guerra dels Trenta Anys i Mon Dieu, prête-moi l’oreille, dedicat al segle XVII francès (amb 
Catherine Lassalle, veu i Silvia Márquez, clavecí). També ha gravat per les ràdios France 
Musique, Süddeutscher Rundfunk, Catalunya Música i RNE, i destaca la seva col�laboració el 
2004 en una producció de TVE des del castell de Batres, amb un programa monogràfic amb el 
cor de RTVE i Rafael Bonavita com a llaütista, sota la batuta de Mariano Alfonso. 
 
Banchetto Musicale debuta al Festival de Torroella 
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SECCIÓ ARAGONESA 
 

 
 

Memòria d’activitats 2013  
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Càtedra Ernest Lluch de Pensament Econòmic 
  

A partir d’una decidida aposta per la projecció social de la Cátedra, de manera 
periòdica es programen diversos seminaris especialitzats, conferencies d’actualitat,  
cursos d’estiu i s’editen i es presenten llibres. Tot això dirigit, d’acord amb la naturalesa 
de cada activitat, tant al món acadèmic com a la participació del conjunt de la 
ciutadania. 
 
El director de la Càtedra és el patró de la Fundació Alfons Sánchez Hormigo. 
 
La Càtedra es regeix per una comissió mixta configurada a parts iguals entre membres 
de la Universidad de Zaragoza i la Fundació Ernest Lluch i està presidida pel també 
patró de la Fundació José Maria Serrano.  
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III Cicle de conferències Primera Plana de la Economía 

España en Europa: apuntes para después de la Gran Recesión 
 
III Cicle de conferències 'Primera Plana dEconomía'. Càtedra 
Ernest Lluch - Universidad de Zaragoza 
 
Dies: 
Dilluns 24 Març 19:30 a Dilluns 14 Abril 19:30 
Localització: 
Zaragoza. Sede Ibercaja. Patio de la Infanta. Marzo/Abril 2014 
Organitza: 
Cátedra Ernest Lluch de la Universidad de Zaragoza e Ibercaja Obra Social 
Comentaris: 
 
Conferenciants de prestigi com en Joan Majó, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñon, Manuel 
Teruel Izquierdo i Enrique Barón, protagonitzen aquest cicle sobre Europa. 

 

La Càtedra Ernest Lluch de la Universidad de 
Zaragoza amb el suport de l'Obra Social Ibercaja 
organitzen el IIICicle de conferències 'Primera Plana 
d'Economia', a Saragossa. 
 
Programa 
 

“Competitividad y modelo de crecimiento” 

Joan Majó. Presidente de la Fundación Ernest Lluch. 
Ingeniero. Ministro de Industria y Energía en la II 
Legislatura de España. 
Fecha: 24 de marzo Hora: 19:30 Lugar: Sala Aragón. 
Ibercaja.Patio de la Infanta.  
 
¿Unión Europea versus Estado social? 
Miguel Herrero y Rodríguez de Miñon. Miembro 
permanente del Consejo de Estado de España. Fue 
uno de los siete padres de la Constitución Española de 

1978.  
Fecha: miércoles de 21 de abril Hora: 19:30 Lugar: Sala Aragón. Ibercaja.Patio de la Infanta.  
 
La empresa española en Europa: situación y perspectivas 
Manuel Teruel Izquierdo. Presidente del Consejo Superior de Cámaras de Comercio de 
España Presidente de la Cámara de Comercio de Zaragoza Presidente de la Feria de Zaragoza 
Fecha: 7 de abril Hora: 19:30 Lugar: Sala Aragón. Ibercaja.Patio de la Infanta.  
 
La Unión Europea, una y ‘trina’: Monetaria, Económica y Política 
Enrique Barón. Presidente de la International Yehudi Menuhin Foundation (IYMF) y la 
European Foundation for the Information Society. Fue ministro del Gobierno de Felipe González 
y Presidente del Parlamento Europeo.  
Fecha: 14 de abril. Hora: 19:30 Lugar: Sala Rioja. Ibercaja.Patio de la Infant. 
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III Conferència Enrique Fuentes Quintana 

 
El Euro y sus afanes: Una historia en tres trilemas. 
 
 

Intervindrà José Manuel González Páramo Conseller Executiu del 
BBVA i professor de l'IESE 
 
Dia: 
Dimarts 13 Maig 
Hora: 13:15 
Localització: 
Ibercaja Patio de la Infanta (calle San Ignacio de Loyola, 16. Zaragoza) 
Organitza: Cátedra Ernest Lluch-UZ 
Col�laboren: Obra Social de Ibercaja y el Ilustre Colegio de Economistas de Aragó 
 
Homenatge anual al professor Enrique Fuentes Quintana.  L'euro és el tema que abordarà 

el professor José Manuel González Páramo, conseller executiu del BBVA i professor de 

l'IESE, a la tercera edició de l'homenatge anual que la Càtedra Ernest Lluch de la 

Universidad de Zaragoza, organitza en memòria de l'il�lustre professor Enrique Fuentes 

Quintana. 

Dimarts que ve, 13 de maig, a la seu d'Ibercaja-Pati de la Infanta de Saragossa, la Càtedra 
Ernest Lluch amb la col�laboració de la l'Obra Social d'Ibercaja i el Colegio de Economistas de 
Aragón , celebra la III Conferència Enrique Fuentes Quintana'; homenatge anual que la 
Universidad de Zaragoza rendeix a l'il�lustre professor i economista. 

A les 13:15 h, el professor José Manuel González Páramo , conseller executiu del BBVA i 
professor de l'IESE , pronunciarà una conferència sobre El Euro y sus afanes: Una historia en 
tres trilemas. 

José Manuel González Páramo, actualment és conseller executiu del BBVA i professor de 
IESE. Catedràtic d'Hisenda Pública de la Universidad Complutense de Madrid (alumne d'Enrique 
Fuentes Quintana, ocupa la seva mateixa càtedra ). Exmembre del comitè executiu del Banc 
Central Europeu (BCE), únic espanyol que ha format part del Council del BCE. Exconseller del 
Banc d'Espanya, i un dels majors experts en Economia Financera Internacional d' Espanya. 

També trobaràs enllaçada la biografia dels professors González Páramo i Fuentes Quintana. 

Vinculació de Fuentes Quintana amb Saragossa 
Com a conseqüència del seu nomenament com a doctor honoris causa de la Universidad de 
Zaragoza (1995), el llavors president de Caja Inmaculada (CAI) - ara Grupo Ibercaja-, Manuel 
Solá, va promoure juntament amb el professor José María Serrano Sanz, la presència del 
Professor Fuentes Quintana a Saragossa per impartir classes, pronunciar conferències i 
participar en presentacions de publicacions especialitzades. Durant deu anys, un parell de 
vegades per curs, desenvolupava aquestes activitats. La seva última visita va ser el 2004, per 
pronunciar una conferència, a la seu del Govern de l'Aragó, sobre el comportament de 
l'economia espanyola des de la implantació de l'euro fins a la data esmentada. Ja llavors, va 
avançar una sèrie de riscos, que a dia d'avui s'estan complint amb exactitud escruixidora. 
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"17th Summer School on History of Economic Thought, Economic 
Philosophy and Economic History",  

Zaragoza del 1 al 7 de septiembre. "EL DESEMPLEO Y LA CUESTIÓN SOCIAL". 
Se reúnen en Zaragoza, los mejores especialistas sobre Pensamiento Económico 

principalmente de Europa junto con estudiantes doctorandos europeos que presentan sus 

trabajos para ser evaluados. En total serán 40 personas, entre catedráticos y alumnos. Los 

profesores además pronunciarán diversas ponencias sobre el "EL DESEMPLEO Y LA 

CUESTIÓN SOCIAL".  
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ACTIVITATS 
 

SECCIÓ VALENCIANA 
 
 
 

Memòria d’activitats 2014 
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Inauguració Eposició a València “Mestres de Ciutadania” – UV i 
Fundació Ernest Lluch 

 

 
 
El passat dimarts 14 d'octubre va tinir lloc l'exposició "Mestres de Ciutadania" que 
impulsa la Universitat de València i que compta amb la col�laboració de la Fundació 
Ernest Lluch - secció valenciana. Des de Vilassar s’ha estat col�laborant des de fa més 
d’un any en la celebració de l’Exposició. I s’han deixat 3 llibres i 16 documents originals 
que degudament assegurats i valorats des de Vilassar, s’exposaran al Centre Cultural 
la Nau de València. 
 
En nom de la Fundació Ernest LLuch el vicepresident Enric Lluch, així com els 
representants de la secció Valenciana (Salvador Almenar, Vicent Soler...) va assistir a 
la inauguració i s’explica que va anar molt bé i que existeix la possibilitat de que 
l’exposició itineri. Exposa que si fos el cas potser demanarien a la Fundació la 
complicitat per contactar amb la Universitat de Barcelona i intentar aquesta itinerància. 
També hi va assistir Rosa Lluch, que va fer l’endemà de l’exposició un directe al 
programa de Gemma Nierga de la Cadena SER. 
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Text Introductori: 
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Inauguració a La Nau 
 
Sobre l’aportació d’aquests tres rellevants professors i destacats polítics, i partícips en primer pla 
de la construcció de la democràcia, se sustenta aquesta exposició en què la Universitat de 
València ha treballat els últims tres anys. 
 
L’exposició, de la qual és comissari el catedràtic d’Història Contemporània de la Universitat de 
València, Marc Baldó, aplega imatges d’una trentena de fotoperiodistes, entre els quals hi ha 
Penalba, Toni Paricio i l’Agencia EFE, obres de l’Equipo Realidad i l’Equipo Crónica, 
documentació de la Junta Democràtica, el Consell Democràtic del País Valencià i la Taula de 
Forces Polítiques i Sindicals, documents universitaris acadèmics (notes, textos mecanografiats) i 
polítics (declaracions reivindicant una universitat democràtica), o d’activitats culturals de quan 
eren estudiants (revistes, cartells). 
 
L’exposició, que es pot visitar a la Sala Acadèmia fins el pròxim 25 de gener, ha estat 
presentada aquest dimarts pel vicerector de Cultura i Igualtat, Antonio Ariño; el comissari de 
l’exposició Marc Baldó; i familiars dels tres professors, Pablo Broseta, fill de Manuel 
Broseta; Enric Lluch, nebot d’Ernest Lluch i vicepresident de la Fundació Ernest Lluch; 
iCarmen Tomás y Valiente, filla de Francisco Tomás y Valiente. 
 
Segons explica Baldó, hi ha una destacada presència de premsa de l’època amb articles dels 
tres professors, entrevistes, notícies, portades al�lusives a les seues persones, caricatures, 
etcètera. També s’inclouen alguns dels seus llibres i articles, fotografies familiars (de menuts, 
amb els seus pares i germans, de jovençans o amb els seus fills, de viatges d’estudi o 
d’aventura juvenil per Europa, o, en fi, com a festers de moros i cristians), i tampoc no falten 
objectes personals, com les ulleres de Manuel Broseta o la cartera de ministre de Sanitat 
d’Ernest Lluch. 
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A més de tot aquest material, s’han realitzat entrevistes a 35 persones (més de 50 hores 
d’enregistrament) amb fills (Pablo Broseta, Rosa Lluch i Carmen Tomás y Valiente), companys 
d’universitat i política, i historiadors (Josep Fontana, Santos Juliá), sociòlegs especialitzats en 
l’estat del benestar (Ana Guillén), juristes (María Emilia Casas i Pascual Sala, expresidents del 
Tribunal Constitucional), periodistes (María Consuelo Reyna, exdirectora de ‘Las Provincias’, 
Lluís Foix, exdirector de ‘La Vanguardia’) i ciutadans (el militant de Comissions Obreres Dionisio 
Vacas). Unes entrevistes que s’han realitzat a diverses ciutats espanyoles, a més de València. 
Així, s’ha viatjat a Madrid, Barcelona, Sevilla i Oviedo per contactar amb els interlocutors. Les 
entrevistes estan disponibles a través de la pàgina web http://mediauni.uv.es/mestresciutadania 
 
Tota aquesta feina mostra la magnitud del projecte de la institució acadèmica, amb la qual s’ha 
pretés donar una imatge no sols dels tres professors, sinó de tota una generació d’universitaris i 
ciutadans que van renovar el medi acadèmic i polític del país. La recopilació de tot aquest 
material també ha estat possible gràcies a l’Asociación de Amigos de la Fundación Manuel 
Broseta, la Fundació Ernest Lluch, a les universitats de Salamanca, Barcelona, Madrid i 
Autónoma de Madrid, a més de València, en les quals van exercir, a la Casa Joan Fuster i a 
l’Agencia EFE. 
 
L’exposició està organitzada al voltant de quatre grans seccions temàtiques que comprometen i 
afecten els tres protagonistes d’aquest projecte: ‘Estudiants amb inquietuds’, ‘Mestres 
universitaris’,’ Ciutadans i polítics’, i ‘Memòria i evocació’. A través d’aquestes seccions, el 
principal objectiu és que el públic reflexione sobre la vida i l’obra dels professors Broseta, Lluch i 
Tomás y Valiente, gràcies al material exposat, amb el qual es destaca tant la seua aportació 
com a universitaris en els seus respectius camps d’especialització i la formació de deixebles, 
com la seua praxi de ciutadans que van apostar per la democràcia. La trajectòria acadèmica i 
política, doncs, són el nucli de la narració que es proposa. 
 
Els tres pertanyen a la mateixa generació: naixen el 1932 (Broseta i Tomás y Valiente) i el 1937 
(Lluch). Estudien a la Universitat de València (Dret) i Barcelona (Econòmiques) als anys 
cinquanta (1950-1955 i 1956-1961). Completen i amplien els estudis, s’integren a la Universitat 
com a ajudants i investigadors, es doctoren i opositen a plaça de funcionari (catedràtic o 
agregat), que aconsegueixen el 1964 Broseta i Tomás y Valiente, i Lluch el 1970, cosa que els 
permet desenvolupar una fecunda tasca com a investigadors en les seues àrees de 
coneixement, com a docents i mestres de deixebles. 
 
Tots tres pertanyen a una mateixa generació, la dels “estudiants amb inquietuds”, de la qual són 
representatius. Aquesta generació d’universitaris es caracteritza, principalment, per superar amb 
el seu esforç la mediocritat i l’aïllament cultural que havia imposat al país la dictadura. A aquests 
estudiants se’ls ha anomenat de vegades la “generació del 56”, en al�lusió a la data de les 
primeres accions que van protagonitzar. 
 
Tret comú dels tres és que, com a òptims professors joves del moment, van creure en la utilitat 
de les ciències socials per ajudar a canviar la vida. Van ser demòcrates i la dictadura els tenia 
per subversius, però sobretot van ser competents. Tots tres van tindre una profunda vocació 
universitària, que és vocació intel�lectual de recerca, de lectures, de bona docència i de direcció 
de treballs; tots tres, quan van cessar en política, van tornar a les aules. 
 
Van apostar per la democràcia amb flexibilitat d’idees, lucidesa crítica i sentit de l’oportunitat. Es 
van implicar en la conquesta de la democràcia, com a estudiants, com a professors, com a 
“degans demòcrates”, com a independents, simpatitzants o compromesos en organitzacions de 
l’oposició. 
 
Tots tres van viure amb vocació i plenitud la seua vida. Van ser acadèmics, intel�lectuals i 
polítics amb la força de la convicció més profunda, i finalment tots tres van conèixer un tràgic 
final, que, sense per descomptat ometre’l, es tracta de forma simbòlica, perquè des de la 
Universitat de València es considera més interessant subratllar-ne l’aportació a la convivència 
cívica, a la construcció de la democràcia, al disseny del mapa autonòmic, a la sanitat universal, 
a la construcció d’Europa i com Espanya hauria de desenvolupar-se a Europa, que va empènyer 
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la vida aquests “mestres de ciutadania”, tots catedràtics i primer estudiants de la Universitat de 
València. 
 

FITXA TÈCNICA: 

 

Centre Cultural La Nau de la Universitat (c/ Universitat, 2). Sala Acadèmia. 

Inauguració: Dimarts, 14 d’octubre, a les 20 hores. 

Horari: Fins al 25 de gener. De dimarts a dissabte, de 10 a 14 i de 16 a 20 hores. Diumenges i festius, de 

10 a 14 hores. Entrada lliure. 

Organitza: Vicerectorat de Cultura i Igualtat de la Universitat de València. 

Hi col�laboren: Asociación de Amigos de la Fundación Manuel Broseta. 

Fundació Ernest Lluch. 

Fundació General de la Universitat de València. 

Ajuntament de València. 

Agencia EFE. 

Comissari: Marc Baldó. 

Coordinador tècnic: Norberto Piqueras. 
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Conferència XXXI Universitat d'Estiu de Gandia 

Respostes institucionals a l’Espanya plurinacional 

Descripció. La secció valenciana de la Fundació Ernest Lluch reedita de nou la seva 

col�laboració amb la Càtedra Alfons Cucó per tal de portar a terme una taula rodona en 
el marc de la Universitat d'Estiu de Gandia. 

Respostes institucionals a l’Espanya plurinacional 
 

 
 
Crònica-resum 
 
Nota informativa de l’acte dut a terme per la secció valenciana de la Fundació Ernest 
Lluch el dia 28 de juliol de 2014. 
 
En el marc de la XXXI Universitat d’Estiu de Gandia 2014 i organitzat conjuntament per la 
Càtedra Alfons Cucó i la secció valenciana de la Fundació Ernest Lluch va tindre lloc una taula 
rodona amb el títol Respostes institucionals a l’Espanya plurinacional.  
 
A l’acte celebrat al saló d’actes de la Casa de Cultura González de Quirós hi participaren els 
professors Salvador Cardús, catedràtic de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, 
Vicent Soler, catedràtic d’Economia Aplicada i degà de la facultat d’Economia de la Universitat 
de Valencia, i Manuel Martínez Sospedra, catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat 
Cardenal Herrera-CEU de València. L’acte va estar moderat per Ferran Archilés, professor del 
departament d'Història Contemporània a la Universitat de València. En representació de la 
Càtedra Alfons Cucó assistí Fina Alberola i per part de la Fundació Ernest Lluch assistiren els 
professors de la Universitat de València Pablo Cervera iJoaquim Cuevas. També es comptà 
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amb la presència del director de la Universitat d’Estiu de Gandia i professor de la Universitat de 
Valencia Josep Montesinos. 
 
Amb un espai de vint minuts per ponent el professors Cardús, Soler i Sospedra exposaren els 
principals trets, evolució i models de la construcció nacional catalana, valenciana i espanyola 
respectivament. De les nombroses qüestions plantejades les referides a l’encaix català al marc 
constitucional espanyol, inclòs el dret a decidir, així com la manca de reconeixement de la 
singularitat valenciana a la resta de l’Estat, foren les que propiciaren més interès i punt de vista 
més divergents, tant entre el ponents com també entre el nombrós públic assistent. Una vegada 
exposats i debatuts els principals arguments les preguntes del públic que omplí en bona part el 
recinte donà pas a un intens debat final. 
 
Font: Secció valenciana de la Fundació Ernest Lluch 
Fotos: Juantxo Ribes 
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Concert d’Homenatge a Alaquàs 

Alaquàs ret homenatge a 

Ernest Lluch 
El Castell d'Alaquàs acull el concert del 

guitarrista Toni Cotolí, emmarcat dins del 

tradicional cicle de Concerts de Tardor 

 

El Castell d’Alaquàs va acollir el divendres 14 de 
novembre el Concert Anual en memòria d’Ernest Lluch, 
enguany protagonitzat pel guitarrista Toni Cotolí. 
Aquesta actuació s’emmarca dins de la programació de 
Concerts de Tardor organitzada per l’Ajuntament 
d’Alaquàs i es celebra tots els anys per tal de mantenir 
viva la memòria, el pensament i l’obra d’Ernest Lluch. En 
l’acte van estar presents l’Alcaldessa d’Alaquàs, Elvira 
García Campos i en representació de la Secció 
Valenciana de la Fundació Ernest Lluch, Vicent Soler 
Marco. 
 
El concert va estar estructurat en dues parts en les que 
es van interpretar diferents peces musicals. En la 

primera part: Preludi de Adrien Le Roy, Fantasia de Guardame Las Vacas de Luys de Narvaez, 
Allemande y Sarabanda de J.A. Logy, Chaconne de David Kellner, Preludi de J.S. Bach, 
Variacions sobre la Folía de España Op. 45 - Mauro Giuliani (1781-1829) i Sueños (Vals) - Luis 
Nuño. En la segona part es van escoltar Claro de Luna, Muy de Noche i Despechada de Luis 
Nuño, Invierno Porteño de Astor Piazzolla (1921-1992), Silencio de Luis Nuño (1963), Lágrima i 
Recuerdos de la Alhambra de Francisco Tárrega (1852-1909). 
 
Toni Cotolí és concertista de guitarra clàssica, nascut a València (Espanya), amb una àmplia 
experiència internacional. Ha actuat en tota la geografia espanyola, a més de França, Suïssa, 
Alemanya, Itàlia, Portugal, Anglaterra, Estats Units, Japó, Xina i Unió dels Emirats Àrabs. Titulat 
al Conservatori Superior Joaquín Rodrigo de València, a l’escola de música Luthier de 
Barcelona, a la Robert Schumann Hochschule de Düsseldorf (Alemanya) i a la Universitat de 
Càceres (Màster en Interpretació Musical). Ha rebut diferents premis, entre els quals es troben 
el Premi Fi de Grau Mitjà i el Premi d’Honor Fi de Carrera, ambdós al Conservatori Superior 
Joaquín Rodrigo de València, a més del Premi Euterpe de la música 2002de la Comunitat 
Valenciana. 
 
Col�labora habitualment amb diferents músics i compositors, com el guitarrista flamencJavier 
Zamora, amb qui forma Guitarras del Mediterráneo, el Mestre Ricardo Gallén, Catedràtic de 
Guitarra en l’Escola Superior de Música Franz Liszt de Weimar (Alemanya),Manuel 
Segarra (violí), David Forés (violoncel) i Vicente Merodio (percussió), amb els que forma el 
quartet Cuerdas de Acero, els compositors Francisco Zacarés Fort i Luis Nuño, la 
cantant Celia Mur, la violoncelista Gloria Aleza, així com amb els fisioterapeutes Joaquín 
Mollà i Mercedes Cotolí. Des de l’any 2004 treballa per a Guitarras Francisco Esteve i 
Guitarras Juan Hernández, on està a càrrec del control de qualitat i de l’ajust dels instruments. 
És, a més, professor de guitarra en el Col�legi Alemany de València. Té 4 CD editats: “Toni 
Cotolí” (2003), “Entre Amics” (2007), “Posta de Sol” (2010) i “Sons” (2014). 
 
La Fundació Ernest Lluch i Alaquàs 
 
La Fundació Ernest Lluch va nàixer per a fer perviure els valors i l'obra d’Ernest Lluch i per a 
mantenir viva la seua personalitat, que va destacar sempre pel seu rigor. Particularment, convé 
destacar també el seu tarannà dialogant enmig de les controvèrsies que el van envoltar i que, 
potser, és el que els seus assassins van voler tallar de soca-rel la nit del 21 de l’11 de 2000. 
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Alaquàs va tenir una especial significació en el trajecte vital d'Ernest Lluch. En el convent de la 
Puríssima, va ser detingut per la policia política, el 24 de juny de 1975, com un dels integrants 
dels Déu d'Alaquàs, un dels fets més significatius del tardo franquisme. Si més no, es tractava 
de consolidar una plataforma unitària de partits per a aconseguir la "Llibertat, Amnistia i Estatut 
d'Autonomia". Aquests esdeveniments posaven de relleu el profund compromís cívic que Ernest 
Lluch havia contret amb la nostra Comunitat Autònoma. És per això que la Secció Valenciana de 
la Fundació Ernest Lluch, des de la seua inauguració el passat 8 de maig de 2007, es troba 
situada al Castell d'Alaquàs. 
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Lliçó magistral Ernest Lluch 2014 

Repercussió de la Lliçó Magistral Ernest LLuch 2014 
 

 

A continuació us facilitem els enllaços dels diversos mitjans que s'han fet ressò dels actes al 
voltant de la Lliçó Magistral Ernest Lluch 2014pronunciada per Enrique Barón dilluns passat 
17 de novembre, a la Universitat de València. 
 
 
• La indeleble sombra de Ernest Lluch y los ‘tuits’ de Séneca 

JMJátiva- El País-CV 2014-11-17 
• El legado de Ernest Lluch sigue vivo 

D.Guindo - Las Provincias 2014-11-18 
• La Universitat destaca la tolerancia de Ernest Lluch 

EFE - Levante 
• La UV destaca el ejemplo de ciudadanía y tolerancia de Ernest Lluch 

EFE - La Vanguardia 2014-11-17 
• Homenaje a Ernest Lluch y su lucha por la tolerancia 

ABC -CV 2014-11-18 
• Homenaje a Ernest Lluch por la Facultat d'Economia. Reportatge gràfic d'Eva Máñez. 

Valenciaplaza 
• Versions en paper de "Levante", "Las Provincias" i "ABC" al recull de premsa de la 

Universitat de València: 
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3. Històric Cronològic d’Activitats 2014 
 
En ordre cronològic els actes que s’han desenvolupat han estat els següents: 
 

Gener 

 
Els alumnes de batxillerat ja poden optar al Premi Ernest Lluch de Ciències Socials 
S'obre la convocatòria del VIII 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.  
 
Dia 7 de gener 
Apareix el llibre “L’impacte de la crisi al futbol” 
 
 
Dia 13 
Diàleg 8 (edició 2013) Europa. Sueño o pesadilla? 
Felipe González – Cristina Gallach – Xavier Vidal Folch.  
 
Dia 17 
Participació per presentar la Fundació Ernest Lluch a l’Àgora Cultural Tarrassenca  
 

Febrer 

 
Presentació Justificacions 

Dia 7  
Seminari a la UPF: Representació política i moviments socials 
 

Març 

 
Dia 17 
Valors cívics i obra d’Ernest Lluch – IES Ernest Lluch 
 
Dia 19 
Valors cívics i obra d’Ernest Lluch – Escola els Alocs Vilassar de Mar 
 
24 març 
Cicle Primera Plana Saragossa (Joan Majó) 
 

Abril 

Dia 7 
Cicle Primera Plana (Manuel Teruel) 

Dia 14  
Cicle Primera Plana (Enrique Barón) 

Dia 21  
Cicle Primera Plana (Miguel Herrero) 

Dia 28 - Fi termini presentació treballs beca de Batxillerat 
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Maig 

Dia 5 
Presentació Llibre l’Impacte de la crisi al futbol – Ateneu Barcelonès 

Dia 7 
Presentació Llibre 8 Diálogos para el futuro de Europa (Enrique Barón – Lluis Bassets) 

Dia 9 
Conferència Joaquim Albareda “El sentit de la resistència de 1714 – Vilassar de Mar 
(Homenatge Lluch) 

Dia 13 
III Conferència Enrique Fuentes Quintana 
Tercera edició d'aquest acte organitzat per la Càtedra Ernest Lluch de la Universidad de 
Zaragoza amb JM González Páramo. 

Dia 23 
Lliurament del Premi Ernest Lluch de Ciències Socials i Polítiques 2013 

Dia 28 
Jornada Economia i Esport: L’estadística al servei del futbol: racionalitzant decisions 
econòmiques i esportives 
 

Juny 

Dia 4 
Actes 1714. Conferència Ramon de Vilana Perlas o el dífícil equilibri de sevir al rei i a la 
pàtria (En record d´Ernest Lluch)". 

Dia 11  
Jornada de Portes Obertes a l’Arxiu Ernest Lluch i Martín  
Tercera 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. 

 

Juliol 

 
Dia 28 
Gandia – Càtedra Alfons Cucó. Taula rodona: Respostes intitucionals a l’Espanya 
plurinacional 
La secció valenciana de la Fundació Ernest Lluch reedita de nou la seva col�laboració amb la 
Càtedra Alfons Cucó per tal de portar a terme una conferència en el marc de la Universitat 
d'Estiu de Gandia.  
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Agost 

 
Dia 8 
Concert a la memòria d’Ernest Lluch en el marc del Festival de músiques de Torroella 
 
Dies 11-12 
Seminari UIMP - Reforma de la gestión de los servicios públicos. Privatización, 
nacionalización y otras alternativas - Encuentro «Ernest Lluch» - UIMP Santander 
 
Dia 11 
Presentació Llibre 8 Diálogos para el Futuro de Europa (Santander) 
 
 

Setembre 

 
Dia 1-7 setembre 
Summer School on History of Economic Thought, Economic Philosophy and Economic 
History - Saragossa - 
 
Dia 29 
Jornada sobre Municipis 2014 
 
Dia 29 
Inici Cicle Diàlegs – CaixaFòrum BCN  
Diàleg 1 Dialoguen: Josep Fontana – Josep Martí Gómez 
 

Octubre 

 
Dia 2 
Jornada sobre Transparència – Vilassar de Mar 
 
Dia 6 
Projecte Diàlegs -Diàleg 2 
Dialoguen: Sebatià Sarasa – Luis Planas 
 
Dia 8 
Vies de Diàleg – Balanç Tricentenari 
 
Dia 9 i 10 
Obra Mancomunitat – Vilassar de Mar 
 
Dia 13 
Projecte Diàlegs – Diàleg 3 
Dialoguen: Anton Costas – Francico Lorenzo 
 
Dia 14 
Inauguració Exposició Mestres de ciutadania – València. 
 
Dia 20  
Projecte Diàlegs – Diàleg 4 
Dialoguen: Joan Subirats – Ignacio Sánchez-Cuenca 
 
Dia 27  
Projecte Diàlegs – Diàleg 5 
Dialoguen: Germà Bel – Xavier Vives 
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Dia 28  
Acte a Castelló: “Reforma de les pensions del PP” 

 
 

Novembre 

 
Dia 13 
Projecte Diàlegs – Diàleg 6 
Dialoguen: Garbiñe Biurrun – Encarna Roca 
 
Dia 14 
Concert en Memòria d’Ernest Lluch – Alaquàs. 
 
Dia 17  
Lliçó magistral i homenatge a Ernest Lluch – UV – València 
 
Dia 21 
Jornada Homanetge Ernest Lluch a Vilassar amb Trinidad Jimenez 
 

Desembre 

 
Dia 2  
Seminari Ernest Lluch a la UB (Econòmiques)  
Amb Antón Costas, Joan Tugores, Javier Andrés, Javier San Julián. 
 
Dia 9 
Projecte Diàlegs – Diàleg 7 
Dialoguen: Ignacio Fernandez-Toxo – Andrés Ortega 
 
Dia 13 
Jornada Torroella de Montgrí 
Els valors dels mitjans de comunicació públics 
 
Dia 15 
Projecte Diàlegs – Diàleg 8 
Dialoguen: JL Rodríguez Zapatero – Sami Naïr 


	Coberta2014
	Memòria Activitats 2014 - Final

