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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 

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

o Cívic i polític: La Fundació promou estudis, conferències, seminaris i 
publicacions entorn als temes que constituïren fonamentalment el compromís 
cívic i polític de Lluch, amb un esperit obert i dialogant com el que ell mateix 
exercí i predicà. Es tracta d’aprofundir en temes com la qualitat democràtica, el 
diàleg, l’estat del benestar, la sanitat, el civisme i les solucions constitucionals. 

o Cultural i esportiu: Ernest Lluch fou també un home d’aficions i de passions, 
individuals i 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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 Àmbit Institucional 

2. Memòria detallada d’activitats 
per àmbits temàtics 

 
CATALUNYA 
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Ambdues entitats acorden realitzar activitats docents, divulgatives i de difusió, educatives i 
d'investigació científica, en el marc de les ciències de la Salut i de la Vida, Dret, Economia, 
Ètica i Humanitats. 

 

El passat 23 de setembre es va signar el 
conveni mitjançant el qual la Fundació Ernest 
Lluch col·laborarà amb la Fundació Gaspar 
Casal amb la promoció i realització d'activitats 
acadèmiques i sanitàries. Aquesta fundació amb 
domicili social a Madrid i d'àmbit estatal té entre 
els seus fins prioritaris el foment i la promoció de 
la salut a través d'activitats i desenvolupament 
de programes de formació i de recerca aplicada 
als problemes sanitaris i socials més importants 
de la nostra societat així com  desenvolupar una 

política de col·laboració amb altres entitats que realitzen activitats innovadores, tant en l'àmbit de la 
docència com en el de la recerca en el camp de la salut. 
  
Amb aquesta col·laboració la Fundació Ernest Lluch prossegueix amb l'organització d'activitats 
relacionades amb el món de la salut, en record a l'etapa d'Ernest Lluch al capdavant del ministeri de 
Sanitat. 
 

 
 

 
 
 

Arran de la participació de Mario Bedera a un acte del PSC-Vilassar de Mar a la Biblioteca Ernest 
Lluch, per petició expressa del mateix diputat socialista al Congrés i exsecretari d'Estat 
d'Educació amb el ministre Ángel Gabilondo, va visitar la seu de la i se li lliurà la bibliografía i la 
miscel·lània acadèmica en homenatge a Ernest Lluch, com a obsequi. 

 

              
 

 
La visita va tenir lloc el propassat divendres 7 de maig de 2015. 
 
 

Visita de Mario Bedera a la Fundació Ernest Lluch 

Les fundacions Gaspar Casal i Ernest Lluch signen un 
conveni de col·laboració 
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Projecte “Diàlegs” Qualitat Democràtica 
 
 

Diàlegs 2 0 1 5 : 
Reptes econòmics i socials en l’horitzó europeu 
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Argumentari 
 
La constatació de l’erosió de l’Estat del Benestar i la dificultat de control de les economies 
globalitzades per part dels estats nació han anat acompanyades del temor de la ciutadania europea a 
una pèrdua de drets democràtics. Qui som avui a Europa? Com ens volem regir en aquells aspectes 
comuns europeus i, alhora, locals i quotidians. Quins reptes socials i econòmics ha d’encarar la Unió 
per esdevenir un actor important i amb entitat pròpia en un context globalitzat? 
 
Les eleccions europees de maig de 2014 van alertar de les incerteses que assetgen la fortalesa del 
projecte d’unificació europeu. I l’escenari grec d’aquest 2015 ens segueix interpel·lant al 
respecte. L’hortizó de la Unió Europea en un món d’economia global passa per conciliar realitats i 
voluntats dels seus conciutadans amb els reptes econòmics i socials que aquesta mateixa 
globalització comporta. La incertesa ens remet a tres desafiaments claus: desigualtat, atur i 
democràcia. Tres elements estretament relacionats i vinculats a la gestió i la legitimitat de les nostres 
institucions i de les nostres polítiques en l’àmbit fiscal, monetari, social, laboral, educatiu o energètic, i 
també a la relació de veïnatge permanent amb els ciutadans i països de la resta del món. 

Els propers anys seran clau pel futur del model econòmic i social dels pobles d’Europa, amb 
conseqüències directes al dia a dia de la gent. La democràcia i la governança econòmica i social 
europea hauran d’anar de la mà per encarar aquests reptes majúsculs. Per exposar-los i contrastar-
los, comptarem enguany amb el diàleg d’intel·lectuals i acadèmics per dotar-nos de les eines 
d’anàlisi, enfortir el pensament crític i aconseguir allò que Lluch demanava: atrevir-nos a pensar per 
nosaltres mateixos. 
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Diàlegs: Reptes econòmics i socials en l’horitzó europeu 

-Cicle CaixaForum Barcelona- 
 
 
Diàleg 1: dimarts 29 setembre 2015 
Qui som i com serem els europeus del futur? 

• Joaquín Arango. Catedràtic de Sociologia de la Universidad Complutense de 
Madrid. Director del Centro de Estudios sobre Migraciones y Ciudadanía. 

• Geert Cami. Director i cofundador del think tank Friends of Europe (Brussel·les, 
Bèlgica) 

 
Diàleg 2: dimarts 6 d’octubre 
Polítiques de veïnatge a Europa 

• Anna Terrón. Representant especial i portaveu de la Unió per a la Mediterrània 
(2013-2015). Exsecretària d’Estat d’Immigració i Emigració. 

• Ángel Losada. Ambaixador en Missió Especial per al Sahel. Enviat especial per a 
Líbia. 

 
Diàleg 3: dimarts 13 d’octubre 
L’Energia a Europa: aspectes econòmics i geoestratègics 

• Mariano Marzo. Catedràtic d’Estratigrafia. Professor de Recursos Energètics i 
Geologia del Petroli de la UB. 

• Cristina Narbona. Ministra de Medi Ambient (2004-2008), membre de la Global 
Ocean Comission. 

 
Diàleg 4: dimarts 20 d’octubre 
Distribució de la riquesa i cohesió social. Predistribució vs redistribució 

• Joan Maria Esteban. Investigador a l’Institut d’Anàlisi Econòmica (CSIC) i a la 
Barcelona GSE. Membre del Comitè Executiu de la International Economic 
Association. 

• José Fernández Albertos. Investigador permanent a l’Instituto de Políticas y Bienes 
Públicos del CSIC. 

 
Diàleg 5: dimarts 27 d’octubre 
El rol polític-econòmic d’Europa al món 

• Joaquín Almunia. Professor visitant a la London School of Economics. Exministre 
(1982-1991) i excomisari europeu (2004-2014). 

• Andreu Missé. Director de la revista Alternativas Económicas. Excorresponsal de El 
País a Brussel·les (2005-2012). 

 
Diàleg 6: dimarts 3 de novembre 
Les institucions europees després de la crisi del deute: unió bancària i política 
monetària 

• Jordi Gual. Professor d’Economia IESE. Director General d’Estratègia i responsable 
d’economia del Grup “la Caixa”. 

• Emilio Ontiveros. President d’Analistas Financieros Internacionales (AFI). 
Catedràtic d’Economia de l’Empresa a la Universidad Autónoma de Madrid. 
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Diàleg 7: dimarts 10 de novembre 
Efectes del tractat de Comerç entre la UE i els EUA (TTIP). La relació comercial entre 
Europa i el món 
*Vídeo introductori específic per a l’acte de la Sra. Cecilia Mällstrom, Comissària de Comerç 
de la Comissió Europea 

• Joan Tugores. Catedràtic d’Economia i exrector de la Universitat de Barcelona. 
• Federico Steinberg. Investigador principal d’economia internacional del Real 

Instituto Elcano i professor d’Anàlisi Econòmica de la Universidad Autónoma de 
Madrid. 

 
Diàleg 8: dimarts 17 de novembre 
El Futur de l’educació i el treball a Europa: gestió del talent en l’economia global 

• Sara de la Rica. Catedràtica d’Economia de la Universidad del País Vasco. 
Directora de la Càtedra FEDEA “Fuentes Quintana” de Investigación del Banco de 
España-FEDEA. 

• Josep Joan Moreso.  President de l’Agència de Qualitat Universitària i rector de la 
Universitat Pompeu Fabra (2005-2013). 
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Diàleg x Diàleg 
 
 
 

 
 
 

Diàleg 1 
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Crònica 
 
Joaquin Arango i Geert Cami demanden una millor gestió de la migració 
Ahir, dimarts 29 de setembre es va celebrar el primer diàleg del Cicle 2015 

 

El primer diàleg del cicle d'enguany dedicat als 
reptes econòmics i socialsd'Europa tenia per 
títol 'Qui som i com serem els europeus del 
futur?' i el van protagonitzar el catedràtic de 
Sociologia de la Universitat Complutense de 
Madrid, Joaquin Arango, i el director i 
cofundador del think tank Friends of 
Europe, Geert Cami. 
 
El diàleg va transcorrer seguint els patrons 
d'edicions anteriors, amb una introducció a 
mode de presentació a càrrec del president de la 

Fundació Ernest Lluch, Joan Majó, i una conversa dialogada sense moderador. Així va ser com 
durant més d'una hora els dos experts van posar sobre la taula aspectes demogràfics, migratoris, 
identitaris i de valors humans per tal de dibuixar els reptes del continent en matèria de convivència i 
qualitat democràtica. Amb la crisi dels refugiats pendent de resoldre's i amb una ambivalència 
preocupant per part desl estats respecte quines polítiques de gestió migratòria cal aplicar, no és 
d'estranyar que bona part de la conversa i de les preguntes formulades pel públic assistent, anessin 
precisament en aquesta direcció. I és que “mentre hi hagi cafès, la noció d’Europa tindrà contingut” 
deia Steiner quan ens parlava d’allò que tenim en comú els europeus. Però la Unió Europea és avui 
una realitat que s’acomoda amb dificultats a un demos i a una identitat europea de difícil descripció. 
 
*Pots accedir a l'entrevista publicada a La Contra de La Vanguardia, a Joaquin Arango, aquí. 
 
Galeria 
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Diàleg 2 
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Crònica 
 

Anna Terrón i l'ambaixador Losada reclamen més Europa i més 
cooperació amb els països veïns 
Ahir, dimarts 6 d'octubre es va celebrar el segon diàleg del Cicle 2015 

 

El segon diàleg del cicle d'enguany dedicat als reptes 
econòmics i socials d'Europa tenia per títol 'Les 
polítiques de veïnatge a Europa' i el van protagonitzar el 
diplomàtic i ambaixador en Missió Especial per al Sahel i 
enviat especial per a Líbia, Ángel Losada, i la 
representant especial i portaveu de la Unió per a la 
Mediterrània (2013-2015) i exsecretària d’Estat 
d’Immigració i Emigració, Anna Terrón. 
 
Un diàleg àgil i còmplice, divulgatiu a estones i erudit en 
determinats moments, va satisfer les expectatives dels 
assistents. Si més Europa i millor cooperació varen ser les 
receptes més clamades pels ponents el diàleg va arrencar 
amb un "From the ring of friends to the ring of fire", una 

expressió citada per Anna Terrón només començar e diàleg i que ens ubicava a la realitat de les 
politiques de veïnatge de la Unió Europea. El que va començar sent una estratègia de proximitat 
comercial, política i financera, ha esdevingut una autèntica necessitat de coordinació política 
també des d'un punt de vista de la seguretat interna i externa. L'ambaixador Losada, per la seva 
part va perfilar molt bé el context actual, i de les tensions al Pròxim Orient i a l'Àfica, mentre que 
Terrón va conretar aspectes propis de l'àrea mediterrània. 
 
El diàleg va transcorrer seguint els patrons d'edicions anteriors, amb una introducció a mode de 
presentació a càrrec del president de la Fundació Ernest Lluch, Joan Majó, i una conversa 
dialogada sense moderador. Així va ser com durant més d'una hora els dos experts van posar 
sobre la taula aspectes tan d'actualitat com la crisi dels refugiats, la gestió de la migració, les 
polítiques de cooperació i d'altres més valoratius com el paper i el posicionament d'Europa al món, 
a través de la nova alta comissionada de la Unió Europea per afers exteriors, 
Federica Mogherini; les primaveres àrabs i l'èxit o fracàs de l'espai Shengen, entre d'altres 
qüestions. 
 
Galeria 
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Crònica 
 
Narbona i Marzo reivindiquen la importància de traçar bones polítiques 
energètiques 
Ahir, dimarts 13 d'octubre es va celebrar el tercer diàleg del Cicle 2015 
 

El tercer diàleg del cicle d'enguany dedicat als 
reptes econòmics i socials d'Europa tenia per 
títol 'L'energia a Europa: aspectes econòmics i 
geoestratègics' i el van protagonitzar la Ministra 
de Medi Ambient (2004-2008) i membre de la 
Global Ocean Comission., Cristina Narbona, i el 
catedràtic d’Estratigrafia i professor de recursos 
energètics i Geologia del petroli de la UB, 
Mariano Marzo. 
 
Un diàleg ric i estructurat que va permetre a 
l'espectador gaudir d'una conversa de marcat to 
divulgatiu i al mateix temps expert, reivindicatiu i 

a l'hora propositiu. I és que parlar de l'energia vol dir obrir la capsa dels trons, d'aquelles qüestions 
que ens interpel·len com a ciutadà, com a consumidors i també per l'alta trascendència de les 
decisions que es prenen des del sector energètic i la corresponsabilitat política en determinades 
decisions. Power is power.  
 
De tot plegat en varen parlar els dos dialoguistes a qui els unia el coneixement i domini de les 
polítiques energètiques predominants a Europa i al mateix temps, de la visió geoestratègica. De què 
es va parlar? De la importància cabdal del canvi climàtic i de las seva estreta vinculació en les 
polítiques econòmiques i financeres  tant als Estats Units com a Europa, fins a saber que Espanya és 
un país amb excedent energètic a la vegada que és dels que la paga més cara. Vam saber que 
Alemanya produeix més energia solar que espanya malgrat disposar de menys hores de sol i 
quemalgrat tot s'exporta energia i s'en podria exportar més. També es va fer èmfasi a qüestions més 
específiques com les centrals i magatzems nuclears, el fracking i el dèficit o regressió en polítiques 
energètiques d'Espanya en comparació amb el dinamisme que mostren la majoria dels paisos 
europeus en aquest àmbit. Una hora i mitja, amena i plena de substància com bé va quedar palès 
amb les intervencions de qual itat del públic assistent. 
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Diàleg 4 
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Crònica 

 
L'abast d'un món desigual a debat, en el quart diàleg protagonitzat per J. 
Fernández Albertos i Joan M. Esteban 
Ahir, dimarts 20 d'octubre es va celebrar el diàleg sobre Distribució de la riquesa i 
cohesió social. Predistribució vs redistribució. 

 

El quart diàleg del cicle d'enguany dedicat 
als reptes econòmics i socials d'Europa 
tenia per títol 'Distribució de la riquesa i 
cohesió social. Predistribució vs 
redistribució' i el van protagonitzar 
l'investigador a l’Institut d’Anàlisi 
Econòmica (CSIC) i a la Barcelona GSE i 
membre del Comitè Executiu de la 
International Economic Association, Joan 
Maria Esteban i l'nvestigador permanent a 
l’Instituto de Políticas y Bienes Públicos del 
CSIC,José Fernández Albertos. 

 
Un diàleg fluid entre acadèmics i investigadors que des de l'economia i la ciència política van 
teixir un relat que convidava a la reflexió, ja que un dels reptes importants per a les societats 
desenvolupades actuals és el d'aportar propostes efectives per aturar l'augment de les 
desigualtats que patim de fa dècades. La intervencó inicial de Joan Maria Esteban ja ens 
alertava de la presa de consciència de les èlits sobre el món desigual en el que vivim, el qual 
tendeix al conflicte per bé que paradoxalment el gruix de la ciutadania no ho percep ben bé en 
aquests paràmetres. Un fet paradoxal perfectament exposat per Fernández Albertos quan va 
reblar que davant de situacions com l'actual on no hi ha una pressió ciutadana i política forta per 
l'aplicació de polítiques redistributives contundents, es constata el conservadorisme social i la 
preferència de bona part de la població en preservar el que es té i evitar anar a pitjor.I és que la 
cohesió social obtinguda després de progressius avanços en formació i acomodament de les 
capes mitjanes europees, des de finals del segle XIX fins als anys 70 del S.XX, s'ha revertit de 
tal manera que la creixent desigualtat social i un major empobriment de la població ha posat en 
qüestió, no només els conceptes de classe mitjana i ascensor social, sinó el propi paper de 
l'Estat en matèria redistributiva. A menys benestar social més possibilitat de conflicte social i 
més expectatives sovint no satisfetes amb el paper redistributiu de l'Estat. I això en un context 
de crisi amb més zel dels ciutadans respecte la despesa pública i amb més dificultats 
recaptatòries per part de l’estat, així com més dificultats per anticipar-se a les problemàtiques 
que planteja el lliure mercat en societats postindustrials. Davant d'aquesta disjuntiva els 
 dialoguistes  van convenir en la necesitat de buscar estratègies complementàries a les 
polítiques redistributives habituals. 
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Diàleg 5 
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Crònica 
 

 

Més Europa per encarar els reptes socioeconòmics d'un món que vira a 
l'est, segons Almunia i Missé 
 Ahir, dimarts 27 d'octubre es va celebrar el diàleg sobre Els reptes econòmics i 
socials d'Europa al món. 

 

El cinquè diàleg del cicle d'enguany dedicat 
als reptes econòmics i socials d'Europa el 
van protagonitzar el professor visitant de la 
London School of Economics i exministre 
(1982-1991) i excomissari Europeu (2004-
2014)., Joaquín Almunia i el director de la 
revista Alternativas Economicas i 
excorresponsal de El País a Brussel·les, 
Andreu Missé. 

Un diàleg estructurat i pretesament 
divulgatiu entre dos experts en matèria europea com són Joaquin Almunia i Andreu Missé, qui 
des de visions complementàries van abordar diverses qüestions d'interès. La primera d'elles va 
ser la de desllorigar que en queda del projecte europeu originari en una realitat com l'actual, crua 
i difícil per Europa en el seu conjunt i per la UE en concret. En aquest sentit tan Almunia com 
Missé van coincidir en reconeixer les dificultats del moment amb la crisi econòmica en el rerefons 
i la crisi dels refugiats en la primera línia de flotació d'una Europa que ha sigut i pretén ser encara 
un referent en valors democràtics.  

La gestió de la crisi financera i el possible avançament  cap a una millor integració econòmica de 
la UE amb la cessió de major sobirania per part del estats membres, van ser dues qüestions a 
bastament tractades sobre les quals es va coincidir en  la direcció d'avançar cap a una major 
integració, que segons Almunia ja s'està fent però que cal potenciar-la. Una qüestió però que 
n'obre una altra: l'ascens de l'antieuropeïsme, l'extrema dreta i el vector xenòfob a Europa. Una 
realitat incòmoda que no es ben bé nova com va puntualitzar Almunia però que tampoc ajuda a 
l'hora d'enfortir els fonaments d'una Europa federal, com va recalcar Missé.  

El diàleg va acabar com va començar: amb una reflexió final no sobre la vigència del projecte 
europeu sinó sobre el paper que ha de jugar o podrà jugar Europa davant un món que vira a 
l'Est, desplaçant el centre d'interessos i de decisions cap a l'Àsia. Una preocupació compartida 
pel públic assistent que va formular algunes preguntes al respecte del paper mundial d'Europa. 
Un rol que segons Almunia ha de continuar sent important, des d'un punt de vista econòmic, 
social i també democràtic, fet que s'assolirà com més s'enforteixi el projecte polític europeu.  
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Diàleg 6 
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Crònica 

 
 
La unió bancària i les polítiques europees postcrisi des de diferents angles 
 
Jordi Gual i Emilio Ontiveros van protagonitzar el sisè diàleg celebrat 
dimarts passat, 3 de novembre 

 

La unió monetària i la constitució de la zona 
euro van significar un canvi de paradigma en 
les polítiques econòmiques i monetàries dels 
estats. Més d'una dècada després s'observen 
importants disfuncions i alguns encerts, però 
sobresurt la inexistència d'una unió fiscal 
europea. Un fet que s'ha posat de relleu amb 
l'augment de les dificultats financeres de 
molts dels seus estats membres després de la 
crisi econòmica del 2008. Amb el cas grec 
sobre de la taula, amb la tutela explicita del 
que va ser la Troica, quins passos són els 
següents per a la unió bancària, la unió fiscal i 
la unió econòmica, superant el deficient 
disseny inicial de la Unió Econòmica i 

Monetària?  
 
El diàleg celebrat dimarts passat 3 de novembre al CaixaForum Barcelona  va ser un marc idoni 
per preguntar-nos si la gestió de la crisi del deute s'ha encarrilat correctament i quins 
paralel·lismes, greuges, diferències o similituds hi ha hagut entre la gestió europea de la crisi i 
l'americana. Un plantejament inicial que va planar al llarg d'una hora llarga de diàleg intens, picat, 
amb interpel·lacions i discrepàncies, a la vegada que van propiciar unes intervencions expertes, 
concises i còmplices, entre dos companys de professió: Emilio Ontiveros, president de Analistas 
Financieros Internacionales (AFI) i catedràtic d’Economia de l’Empresa a la Universidad Autónoma 
de Madrid i  Jordi Gual,  professor d'Economia d'IESE Business School i director Executiu de 
Planificació Estratègica i Estudis de CaixaBank. 
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Diàleg 7 
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Crònica 
 
Steinberg i Tugores dialoguen sobre els condicionants geoestratègics i 
econòmics del TTIP 

 
El dimarts 10 de novembre es va celebrar el setè diàleg del cicle d'enguany 
 
 
 
 

Una qüestió aparentment polèmica i actual 
com el TTIP mereixia una mirada àmplia i 
rigorosa com la que van oferir els 
protagonistes del diàleg d'ahir titulat:Efectes 
del Tractat de Comerç entre la UE i els EUA 
(TTIP). La relació comercial entre Europa i el 
món. Un títol i un subtítol que van emmarcar 
el contingut del diàleg entre dos punts de 
vista coincidents, relativament crítics amb els 
plantejaments inicials del tractat i 
equidistants en les lectures de substracte 

ideològic.  
 
D'aquesta manera, tant el Catedràtic d’Economia i exrector de la Universitat de Barcelona,Joan 
Tugores, com l'investigador principal d’economia internacional del Real Instituto Elcano i professor 
d’Anàlisi Econòmica de la Universidad Autónoma de Madrid, Federico Steinberg, van conversar des 
del conixement, posant especial èmfasi a les causes, a les deficiències i virtuts i a les conseqüències 
d'un tractat que respon a un context concret. En aquest sentit Tugores va destacar que  si es tractés 
d'un tractat de lliure comerç a l'ús, el seu contingut no seria tant extens com és. I per tant, l'abast del 
TTIP va un pèl més enllà de les qüestions merament arancelàries. Context polític, econòmic i 
comercial d'un món que vira a l'est, explica segons Steinberg part de les intencions dels EUA de 
signar amb Europa un acord semblant al que ha signat amb països de la zona Àsia-Pacífic, per tal de 
pivotar el comerç mundial del futur. I és que la realitat geoestratègica ha jugat un paper fundamental 
en la promoció i ara sembla que reconsideració d'aquest acord comercial i atlàntic, que més enllà de 
crítiques al liberalisme econòmic presenta un model regulador diferent al que s'ha establert 
normativament a Europa i que a hores d'ara sembla ser una de les raons que més dificulten 
l'acceptació i signatura d'aquest tractat.  
 
El president de la Fundació Ernest Lluch, Joan Majó, va obrir el diàleg fent referència al text que la 
Comissària Europea de Comerç, Cecilia Malmström, va redactar per a l'ocasió i que es va repartir 
als assitents a l'inici de l'acte i que reproduïm, aquí.  
 
El diàleg entre Steinberg i Tugores va ser el setè i penúltim del cicle d'enguany que ha tingut lloc els 
dimarts, a les set de la trarda al aixaForum Barcelona. Dimarts vinent, 17 de novembre es tanca el 
cicle amb un diàleg dedicat a l'educació, talent i treball. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

37 

http://fundacioernestlluch.org/files/TextMAlmstrom.OK.pdf


 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
38 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Diàleg 8 
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Crònica 
 

Sara de la Rica i Josep Joan Moreso clouen el cicle de Diàlegs d'enguany 
 
Educació, talent i mercat laboral centren el vuitè i últim diàleg a CaixaForum 
Barcelona 
 
Amb el diàleg  El Futur de l’educació i el treball a Europa: gestió del talent en l’economia 
global protagonitzat per Sara de la Rica (Catedràtica d’Economia de la Universidad del País 
Vasco i rectora de la Càtedra FEDEA "Fuentes Quintana" d'Investigació del Banco de 
España-FEDEA) i Josep Joan Moreso, president de l’Agència de Qualitat Universitària i 
rector de la Universitat Pompeu Fabra (2005-2013), es va posar punt i final al cicle de vuit 
diàlegs que enguany s'ha centrat en els Reptes econòmics i socials d'Europa. 
 
De la necessitat de reformes al lament de les dificultats intrínsiques d'introduir canvis al món 
institucional i polític espanyol, passant per una nova conceptualització de l'escola i la 
universitat del Segle XXI, així com una formació professional més enfocada a les necessitats 
empresarials i al sector serveis, van ser alguns dels temes tractats. I en diem alguns, perquè 
en aquest darrer diàleg varen ser moltes les qüestions abordades d'una o altra manera i amb 
més o menys intensitat. D'una banda, la gestió del talent i les afirmacions de Sara de la 
Rica sobre la necessitat de potenciar i gestionar el talent, una condició que no és genètica 
sinó que requereix d'estímuls constants. Un d'aquests estímuls al talent  i que en Josep Joan 
Moreso en va fer gala és el de fomentar l'intercanvi i les experiències en recerca fora de la 
universitat de formació tal i com s'impulsa des del programa ICREA. 
 
D'altra banda, també es va tractar la mancança d'eficiència organitzativa i de productivitat 
d'un país que no ha sabut adequar l'horari laboral en pro d'una millor i necessària conciliació 
familar. Fet que segons de la Rica empeny a la dona a multiplicar-se o a refugiar-se a la llar 
malgrat haver evidenciat un talent i una capacitat òptima per progressar laboralment. Una 
carrera professional més factible en l'administració pública que a l'empresa privada, 
representa, segons de la Rica, una de les assignatures pendents juntament amb la 
reorientació formativo-professional de les dones, encara molt focalitzada en estudis i 
professions de dimensió social i humanitària. I és que en un món més global i tecnològic, els 
llenguatges científics, racionals i matemàtics pendran més i més rellavància. A costa i en 
detriment de les humanitats? Pregunta plantejada pel públic i que Josep Joan Moreso va 
respondre amb cert optimisme ja que tot i reconèixer l'existència d'un discurs minoritari 
favorable a la supressió o minimització del coneixement clàssic i humanístic, va exposar que 
en les prncipals universitats del món lluny de reduir-ne l'oferta el que es fa és potenciar les 
humanitats, sobretot entre els estudiants de Ciències, per tal que obtinguin una base de 
coneixement òptima i complementària. 
 
Amb aquest diàleg que va comptar amb un parlament inicial del president de la Fundació 
Ernest Lluch, Joan Majó, es va agrair la presència del públic assistent i se'l va emplaçar a 
assistir en la propera edició que serà a la Tardor del 2016. 

 
41 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
42 



 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Editat a finals de juny de 2015 en castellà per Editorial Milenio, la Fundació Ernest Lluch i el Consorci 
Universitat Internacional Menéndez y Pelayo de Barcelona (CUIMPB-Centre Ernest Lluch), aquest 
llibre consta de 176 pàgines i recull els 8 diàlegs que es van realitzar als CaixaForum de Barcelona i 
Madrid, a la tardor de 2014, sota el títol de:Diálogos sobre desigualdad y democracia. 
 
 

 
 

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 les experiències de 2011 i 2012, la Fundació vol seguir significant 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 

Novetat editorial 2015 
8 Diálogos sobre la desigualdad y la democracia 
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part essencial del llegat de Lluch i l’objectiu central dels primers tretze anys de recorregut de la 
Fundació: ajudar a la civilitat democràtica. 
El Projecte Diàlegs, en la seva edició de 2014, es va articular al voltant de dos cicles, a Barcelona i 
Madrid, de reflexió dialogada sobre les desigualtats i la democràcia. L’objectiu d’aquest projecte que 
impulsa la Fundació és 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 
formació el diàleg -comparteix protagonisme i es converteix al seu torn en el missatge a transmetre. 
 

Contingut i capítols: 

Prólogo, a cargo de Joan Majó 9 

Presentación, a cargo de Ferriol Sòria 13 

Palabras introductorias, a cargo de László Andor 21 

Josep Fontana | Josep Martí-Gómez 

La relación entre desigualdad y democracia desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta 

hoy 25 

Sebastià Sarasa | Luis Planas 

Desigualdad y democracia en la Europa que viene 43 

Antón Costas | Francisco Lorenzo 

Los límites de la desigualdad en democracia: justicia social 

y exclusión 59 

Ignacio Sánchez-Cuenca | Joan Subirats 

Los movimientos sociales y la movilización ciudadana 77 

Germà Bel | Xavier Vives 

La reforma económica y la cohesión social 93 

Encarna Roca Trias | Garbiñe Biurrun Mancisidor 

El papel de la justicia como actor garante de la cohesión 

social y la democracia 113 

Ignacio Fernández Toxo | Andrés Ortega 

Movimientos sociales y ciudadanía ante la desigualdad 137 

José Luis Rodríguez Zapatero | Sami Naïr 

Cohesión social y democracia 155 
 

 
Presentació del llibre 
 
El llibre 8 Diálogos sobre desigualdad y democràcia es presenta a la seu 
de la UIMP 
 
A Santander, 2 de juliol de 2015. El Consorci Universitat Internacional Menéndez Pelayo de 
Barcelona (CUIMP) i la Fundació Ernest Lluch tornen a presentar en el marc dels cursos d’estiu 
de la UIMP el llibre resultant de la pasada edició del cicle diàlegs. El llibre '8 diálogos sobre 
desigualdad y democràcia, s'ha presentat avui a la Universitat Internacional Menéndez Pelayo de 
Santander (UIMP), de la mà de representants de les tres citades institucions: Joan Majó, president 
de la Fundació Ernest Lluch; Teresa Coch, gerent del CUIMPB i César Nombela, rector de la 
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Descripció. La Fundació Ernest Lluch i la Fundació RBA col·laboren per a fomentar el Diàleg sobre 
tots aquells temes que interessen a una societat democràtica, responsable i adulta a partir del 
coneixement de personalitats i professionals destacats, que amb visions diferents o 
complementàries aporten, sense moderació i amb llibertat absoluta, idees que ajuden a la 
construcció d'un futur millor. 
 
 
 
 Argumentari 
 
Amb la voluntat de significar-se com a pont i punt de trobada de la reflexió política i social sobre la 
Barcelona del futur, la Fundació Ernest Lluch i Fundació RBA, promouen els “Diàlegs per 
Barcelona” entre els alcaldables de les diferents sensibilitats i expressions polítiques que actualment 
estan representades en el consistori de la ciutat i personalitats rellevants del món de la comunicació 
i la cultura. 
 
Es pretén que el cicle de diàlegs integri un debat expert i a la vegada pedagògic en el que el 
missatge del diàleg esdevingui, juntament amb el contingut, un missatge orientat a generar 
coneixement i que ha de ser posat a la lliure disposició de la ciutadania per a la seva reflexió.  
 
L’esperit de fons no és el d’arribar a consensos bàsics sinó el de ser fidels al lema kantià que Lluch 
va escollir per al seu mandat al rectorat de la UIMP, Sapere Aude, atreveix-te a pensar. El diàleg 
com a estímul i com atreviment pel que suposa d’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’home. 

 
 
 Diàlegs per Barcelona 
 
Del 15 al 28 d’abril els alcaldables de les diferents sensibilitats i expressions polítiques que 
actualment estan representades en el consistori de la ciutat dialogaran amb personalitats rellevants 
del món de la comunicació i la cultura per tal d’aprofundir amb els plantejament, propòsits i 
programes d’unes formacions polítiques que tenen el repte de bastir la Barcelona de les futures 
generacions. 
 
El resultat d’aquests diàlegs, s’orienta a generar coneixement i saber que ha de ser posat a la lliure 
disposició de la ciutadania per a la seva reflexió. 
 
L’esperit de fons no és el d’arribar a consensos bàsics sinó el de ser fidels al lema kantià que Lluch 
va escollir per al seu mandat al rectorat de la UIMP, Sapere Aude, atreveix-te a pensar. El diàleg com 
a estímul i com atreviment pel que suposa d’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’home. 
 
Es pretén que el cicle de diàlegs integri un debat expert i a la vegada pedagògic en el que el 
missatge del diàleg esdevingui, juntament amb el contingut, un missatge en si mateix per a la 
ciutadania. 
 

Projecte “Diàlegs per Barcelona” 
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Diàleg x Diàleg 
 
 
 

 
 
 
 
 

Jaume Collboni i Lluís Bassets inauguren el cicle ‘Diàlegs per Barcelona’ 
El 1r dels diàlegs a l'auditori RBA entre alcaldables a la ciutat de Barcelona i periodistes 
de prestigi 

 

El dimecres 15 d'abril de 2015, el candidat socialista a 
l'alcaldia, Jaume Collboni (PSC), i el periodista de El 
País, Lluís Bassets, van inaugurar el cicle de Diàlegs per 
Barcelona. 
 
Durant uns 50 minuts, intensos i de ritme alt, els dos 
dialoguistes varen conversar, discrepar i pinzellar algines 
qüestions claus a tall de valoració crítica de l'actual 

mandat, així com els principals reptes de futur d'una ciutat que segons Collboni "Barcelona l'entenc 
com una ciutat projectada al món, i un punt de referència de l'euroregió que abraça de Lió a 
Barcelona". 
 

 
 
 
 

Diàleg 1 
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  Alberto Fernández Díaz i Albert Gimeno, protagonitzen el 2n Diàleg  
El 2n dels diàlegs a l'auditori RBA entre alcaldables a la ciutat de Barcelona i periodistes 
de prestigi 
 

El dijous 16 d'abril es va celebrar el segon 
diàleg dels cinc que integren el present cicle. 
Els protagonistes eren el candidat del PP a 
l'alcaldia de Barcelona, Alberto Fernández 
Díaz  i el periodista de La Vanguardia, Albert 
Gimeno.  
 
Al llarg d'una hora, el candidat popular va 
respondre abastament les preguntes 
plantejades per Gimeno, que van abarcar 
inicialment les qüestions d'índole més personal 
per prosseguir ràpidament cap a les més de 
ciutat  -amb el civisme com a principal qüestió- 
per acabar esbossant problemàtiques 

relacionades amb la seguretat internacional i la independència de Catalunya.  
 
 

Diàleg 2 
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  Alfred Bosch i Albert Sánchez Piñol, protagonitzen el 3r Diàleg Barcelona 
   El 3r dels diàlegs a l'auditori RBA entre alcaldables a la ciutat de Barcelona i 
   personalitats de prestigi 
 
   
    Ahir dimarts 21 d'abril es va celebrar el tercer diàleg dels cinc que integren el present cicle. Els  
   protagonistes varen ser el candidat d'ERC a l'alcaldia de Barcelona, Alfred Bosch i l'antropòleg i 
   escriptor, Albert Sánchez Piñol.  
 
   Al llarg d'una hora, el candidat independentista va conversar distesament i divertida amb un 
   Sánchez Piñol que li va plantejar d'entrada qüestions relacionades amb la literatura, l'africanisme, 
   el per què de deixar el Congrés i optar a l'alcaldia, així com el paper d'un alcalde i els reptes de 
   la Barcelona del futur.  
 
 

Diàleg 3 
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 Ada Colau i Gemma Nierga, dialoguen sobre Barcelona 

   4t Diàleg entre alcaldables i periodistes, a l'auditori RBA 
 
 

Ahir dimecres 22 d'abril i vígila de Sant Jordi, 
es va celebrar el quart diàleg dels cinc que 
integren el  present cicle entre alcaldables a la 
ciutat de Barcelona i periodistes. Ha calgut fer 
el pas de l'Equador del cicle -com bé va 
puntualitzar el president Joan Majó- per gaudir 
d'un diàleg entre dues dones: Ada 
Colau, candidata a l'alcaldia per la formació 
Barcelona en Comú i la periodista de la Cadena 
SER, Gemma Nierga. 
 
Al llarg d'una hora, Colau i Nierga van 

intercanviar parers en una conversa marcada pels aclariments i la voluntat de dissipar pors i dubtes 
en el que es considera, segons les enquestes, 
la candidatura amb més opcions de disputar-li l'alcaldia al partit governant. La feminització de la 
política, el model de ciutat i el pas de l'activisme social al lideratge polític varen ser altres de les 
qüestions predominants en aquest quart i penúltim Diàlegs per Barcelona 2015. 
 
 

 
 

Diàleg 4 
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 Xavier Trias i la periodista Sílvia Cóppulo protagonitzen el darrer diàleg del 
cicle 
 El cicle de Diàlegs per Barcelona, a l'auditori RBA va cloure amb la participació de l'alcalde  

 
  

Ahir, dimarts 28 d'abril, es va celebrar el cinquè 
i darrer diàleg del cicle 'Diàlegs per Barcelona' 
que han organitzat la Fundació RBA i la 
Fundació Ernest Lluch, del 15 al 28 d'aquest 
mes. 
  
Al llarg de les cinc sessions diferents candidats 
a l'alcaldia de Barcelona han dialogat i 
conversat amb periodistes sobre el present i el 
futur de la ciutat de Barcelona, al llarg de 
seixanta minuts. Ahir no en va ser l'excepció i 
en Xavier Trias, l'alcalde la ciutat i candidat 

per CiU, va satisfer les expectatives dels presents en un diàleg  fluid centrat sobretot en l'obra de 
govern, els reptes de gestió i de projecció de la ciutat de Barcelona. Des de la reforma del traçat de 
les línies d'autobusos fins a la remodelació de la Diagonal, passant per a la necessitat de crear llocs 
de treball i de continuar potenciant el turisme i el Mobile World Congress, l'alcalde va conversar de 
manera planera i amena amb la periodista de Cataunya Ràdio, Sílvia Cóppulo, que li va preguntar 
també per les enquestes, aliances i possibles pactes postelectorals. Aquestes i altres qüestions 
foren tractades en aquest últim 'Diàlegs per Barcelona' celebrat a l'auditori de RBA. 

Diàleg 5 
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Descripció. La Fundació Ernest Lluch promou aquest cicle de 3 diàlegs sobre economia que 
compta amb l’assessorament i direcció del professor Esteve Oroval (Universitat de Barcelona) i que 
tenen en Vilassar de Mar, població natal d’Ernest Lluch i Martín, la seva seu, amb l’Ajuntament com 
a col.laborador inexcusable del mateix. 

 
L’objectiu del cicle 
 
És el d’aproximar l’economia a la ciutadania i fer-ho a través del diàleg, entès com a eina 
metodològica a través de la qual dues persones amb opinions expertes en economia però oposades 
o complementàries troben amb l’escolta atenta i la comprensió dels arguments de l’altre un espai 
d’entesa. Seguint aquest model es pretén realitzar 3 diàlegs que versin sobre temes d’actualitat i 
que interpel·lin directament al ciutadà: què passa amb el deute públic? Que es posa en joc si no es 
paga o quines conseqüències té per a la població pagar-los? El podrem pagar? I ara què es pot 
fer?. I sobre la desigualtat social? Quines són les noves formes que prendrà l’Estat del Benestar? I 
que s’entén, o que hi ha de probable i d’estimable quan es parla de renda bàsica? Aquestes i moltes 
altres qüestions poden trobar cabuda en aquest cicle per bé que enguany la proposta es concreta 
en les 3 sessions que descriurem en el següent apartat. 
 
El saber acadèmic i el món local 
 
Un dels factors que van propiciar la gestació  d’aquest cicle era precisament la de promoure una 
activitat acadèmica fora de l’acadèmia i fer-lo fora de Barcelona, ciutat ben nodrida d’aquest tipus 
d’activitats. El fet d’ubicar la seu d’aquest cicle a Vilassar respon a diferents motivacions com ja hem 
comentat amb anterioritat però espacialment apropar el saber acadèmic a la ciutadania fora la 
metròpoli i descentralitzar l’emissió de saber a la proximitat local. 
 
El paper de les biblioteques ara i fa 100 anys 
 
Tota planta necessita les seves llavors. Si avui és possible realitzar aquest cicle a la sala d’actes de 
la Biblioteca Ernest Lluch de Vilassar de Mar, és en part pel trajecte tortuós i meritori de les 
biblioteques catalanes, reivindicant la llavor sembrada per la Mancomunitat de Catalunya i 
gaudint del fruit d’uns espais imprescindibles per la ciutadania d’avui com són les biblioteques de la 
xarxa de la Diputació de Barcelona. Exposar saber en el centenari de la posada en marxa de les 
biblioteques públiques de la Mancomunitat de Catalunya és també una manera d’homenatjar 
aquella gent i aquella obra que encara avui necessita d’explicació i reconeixement. 
 
El diàleg  
 
És un concepte que s’associa al llegat humanista d’Ernest Lluch, al mateix temps que esdevé un 
valor indispensable per a l’entesa entre persones i pobles. D’aquesta reflexió neix l’eix vertebrador 
de les activitats de la Fundació per tal de propiciar la generació de contingut que afavoreixi l’anàlisi, 
la recerca i la formació. El diàleg n’és el lema inspirador però també la metodologia. I és per 
això que el cicle és un Cicle de Diàlegs, on no hi ha moderador sinó la conversa intel·ligent de 
punts de vista diferents dels dialoguistes. Escoltar les raons de l’altre i assolir el doble objectiu 
d’aprendre i gaudir del contingut a l’hora que observar que el diàleg discrepant pot fer-se des del 
respecte i escoltant, essent aquest també el missatge subjacent del cicle. 
 
15 anys sense Ernest Lluch 
 

Diàlegs sobre Economia a Vilassar de Mar 
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El tercer diàleg es farà el 20 de novembre coincidint amb els 15 anys exactes del dia de l’assassinat 
d’Ernest Lluch . EL Patronat assistirà a l’acte i s’ha convidat i ja es té la confirmació de la presència 
dels exconsellers i Catedràtics d’Economia Antoni Castells i Josep Maria Bricall per honorar al seu 
poble natal a Ernest Lluch. I fer-ho com més li hagués agradat, amb un diàleg sobre la situació 
econòmica mundial d’avui.  
 
 
 

Diàleg 1: El deute públic dels estats: què ens espera? 
 

Data: divendres 8 de maig de 2015 
Hora: 19h 
Lloc: Biblioteca Ernest Lluch de Vilassar de Mar. C/ Sta Eulàlia 66-80. 08340 Vilassar de Mar 
Organitza: Fundació Ernest Lluch 
Col·labora: Ajuntament de Vilassar de Mar – Biblioteca Ernest Lluch de Vilassar de Mar- Diputació de 
Barcelona 
 
Argumentari  

El deute públic pot definir-se com el conjunt de passius financers que l'Administració Pública té amb 
el sector privat, bé estigui constituït per persones, empreses o institucions nacionals o estrangeres. 
Per a finançar les seues activitats, el sector públic pot utilitzar essencialment tres mitjans: Impostos i 
altres recursos ordinaris; creació de diners, mitjançant un procés d'expansió monetària, i emissió de 
deute públic. 

Però a més d'això, l'Estat pot utilitzar el deute com a instrument de política econòmica i en aquest 
cas ha d'utilitzar la política de deute que considera en cada moment més apropiada als fins que 
persegueix. Però que passa quan l’estat en qüestió no té la sobirania fiscal suficient per recórrer a 
polítiques inflacionistes? És a dir, el que li ha passat a la majoria dels països de l’Eurozona que 
afectats per la crisi s’han vist sotmesos  als dictàmens de les ara anomenades “institucions”: BCE; 
FMI i Comissió Europea. D’entre tots els països afectats pel deute públic tal vegada sigui el cas grec 
el més cruent: per què? Què passaria si se li condonés el deute a Grècia? I a casa nostra, com el 
tenim?, el podrem pagar? Com? Quan? Aquestes i altres qüestions sortiran al diàleg entre dos 
economistes de prestigi. 

 

Dialoguistes: 
 

• Joan Tugores. Catedràtic d’Economia i rector de la Universitat de Barcelona (2001-
2005)  

• Maite Vilalta. Professora de la Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat de 
Barcelona  
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Crònica 

 

Els economistes Tugores i Vilalta obren el cicle de Diàlegs  d'Economia 
"El deute dels Estats", primer diàleg del cicle Diàlegs Ernest Lluch d'Economia a Vilassar 
de Mar 

 

Divendres 8 de maig a la tarda es va iniciar 
aquest cicle de 3 diàlegs sobre economia que 
compta amb l’assessorament i direcció del 
professor Esteve Oroval (Universitat de 
Barcelona) i que tenen en Vilassar de Mar, 
població natal d’Ernest Lluch i Martín, la seva 
seu. 
 
Amb l'objectiu d’aproximar l’economia a la 
ciutadania i fer-ho a través del diàleg, per a 
l'ocasió es va comptar amb la participació del 
Catedràtic de Ciències Econòmiques i rector de 
la Universitat de Barcelona (2001-2005), Joan 
Tugores, i de la professora de la Facultat 
d’Economia i Empresa de la Universitat de 
Barcelona, Maite Vilalta.  
 
Ambdós professors de la UB varen dialogar de 
maneradidàctica i amena sobre el deute públic 
dels estats, durant uns 90 minuts ben bons. Què 
passa amb el deute públic? Què es posa en joc 
si no es paga? Quines conseqüències té per a la 
població el fet de pagar-los?. Ipolíticament 
quines conseqüències té? Preguntes que 
s'anaren abordant al llarg d'aquesta conversa 
que va culminar amb un torn obert 

d'intervencions del públic que nodria la sala d'actes de la Biblioteca Ernest Lluch de Vilassar de Mar. 
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Diàleg 2: Noves formes de l’Estat del Benestar: sobre Renda Bàsica 
 
Data: divendres 12 de juny de 2015 
Hora: 19h 
Lloc: Biblioteca Ernest Lluch de Vilassar de Mar. C/ Sta Eulàlia 66-80. 08340 Vilassar de Mar 
Organitza: Fundació Ernest Lluch 
Col·labora: Ajuntament de Vilassar de Mar – Biblioteca Ernest Lluch de Vilassar de Mar- Diputació de 
Barcelona 
 
Argumentari  
 
La Renda Bàsica es pot definir com un ingrés pagat per l'Estat, com a dret de ciutadania, a cada 
membre de ple dret o resident de la societat, fins i tot si no vol treballar de forma remunerada, sense 
prendre en consideració si és ric o pobre. O dit d'altra manera, independentment de quines puguin 
ser les altres fonts de renda que pugui tenir, i sense importar amb qui convisqui. Aquest és el 
plantejament de la renda bàsica– no exempt de controvèrsia-, que des de fa anys plana com a 
possible solució a problemàtiques estructurals, i que compta amb una iniciativa ciutadana europea 
per aconseguir una renda bàsica garantida per a tota la població, sense condicions ni test 
d’ingressos. D’altra banda la renda bàsica també vol superar tots els subsidis condicionats que 
existeixen. Això, a part d’eliminar costos administratius, de control i de temps, també podria suposar 
una racionalització i ordenació de les diverses prestacions, pensions i rendes que actualment 
funcionen (amb quanties per sota del llindar de la pobresa) i que constitueixen sovint un veritable 
laberint burocràtic i incompatible en la majoria de casos amb d’altres fonts d’ingressos provinents 
del treball assalariat. 
 
La qüestió de la Renda Bàsica, ofereix tanmateix un debat que mereix fer-se amb seriositat. D’una 
banda perquè cal ponderar si un sistema redistributiu com aquest apaivagaria les problemàtiques 
estructurals generadores de pobresa i desigualtat. D‘altra banda perquè la dotació econòmica per 
finançar tal propòsit podria comportar el desmantellament del que queda de l’estat del benestar. 
 
Dialoguistes: 
 

• Lluís Torrens. Gerent del Public-Private Sector Research Centre del IESE  
• Daniel Raventós. Doctor en Ciències Econòmiques, professor titular de Sociologia a 

la Facultat d'Economia i Empresa de la UB  
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Crònica 

La renda bàsica centra el 2n Diàleg Ernest Lluch d'Economia a Vilassar  
 Els economistes Daniel Raventós (UB ) i Lluís Torrens (IESE) protagonitzaren aquest 
diàleg celebrat el passat 12 de juny 
 

Divendres 12 de juny a la tarda es va 
iniciar el segon d'aquest cicle de 3 diàlegs 
sobre economia. Un projecte que impulsa 
la Fundació Ernest Lluch i que compta amb 
l’assessorament i direcció del professor 
Esteve Oroval (Universitat de Barcelona) i 
que tenen en Vilassar de Mar, població 
natal d’Ernest Lluch i Martín, la seva seu. 

Amb l'objectiu d’aproximar l’economia a la 
ciutadania i fer-ho a través del diàleg, per a 
l'ocasió es va comptar amb la participació 
del gerent del Public-Private Sector 

Research Centre del IESE, Lluís Torrens, i del Doctor en Ciències Econòmiques, professor 
titular de Sociologia a la Facultat d'Economia i Empresa de la UB, Daniel Raventós. 

 Ambdós economistes varen dialogar de manera didàctica i amena durant uns 90 minuts ben 
bons sobre la Renda Bàsica. Què s'entén per renda bàsica i que s'entén per renda mínima? 
Seria òptim establir una renda bàsica en un context de reformulació de l'Estat del benestar? 
Ajudaria a que els que tenen més riquesa contribuieixin més? Què passa amb el deute públic? 
Però sobretot, seria viable i possible implantar i finançar un model de renda bàsica, aquí i avui? I 
quines derivades ètiques i morals comporta el fet que aquesta renda sigui universal?  Aquestes i 
altres preguntes varen ser tractades per ambdós experts en la matèriaque des de la complicitat i 
la coincidència varen teixir una conversa que va culminar amb un torn obert d'intervencions del 
públic que en aquesta segona cita va nodrir la sala d'actes de la Biblioteca Ernest Lluch de 
Vilassar de Mar. 
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Diàleg 3: L’economia en un món desigual (en record d’Ernest Lluch en els 15 

anys de la seva mort) 
 

Data: divendres 20 de novembre de 2015 
Hora: 19h 
Lloc: Biblioteca Ernest Lluch de Vilassar de Mar. C/ Sta Eulàlia 66-80. 08340 Vilassar de Mar 
Organitza: Fundació Ernest Lluch 
Col·labora: Ajuntament de Vilassar de Mar – Biblioteca Ernest Lluch de Vilassar de Mar- Diputació de 
Barcelona 
 
Argumentari 
 
La desigualtat, tant entre països com a l’interior dels mateixos, es una realitat evident pel conjunt de 
les comunitats humanes que hi conviuen. Enfront d’aquesta realitat, la comunitat internacional ha 
cercat en l'Ajuda Oficial al Desenvolupament i Institucions intergovernamentals el mecanisme de 
cooperació que faciliti el desenvolupament humà sostenible de les persones i dels pobles del món, 
amb major equitat i igualtat. Però la pràctica ens demostra la seva insuficiència o la necessitat d’una 
millor praxi. El deute extern dels països empobrits, és una llosa que condiciona molt més el 
desenvolupament humà que l’ajuda oficial al desenvolupament que aquests països reben dels 
països desenvolupats. Es pot resoldre aquesta tessitura? Serà possible resoldre-ho i modificar les 
institucions internacionals en el context actual de crisi? Malgrat les dificultats que pugui plantejar la 
conjuntura econòmica actual diverses veus convergeixen en la necessitat de vetllar per la 
construcció d’un ordre internacional més just i solidari que contempli criteris de redistribució 
equitativa de la riquesa, el respecte dels drets individuals i col·lectius, els valors democràtics, la 
cultura de la pau i una acció humanitària independent, neutral i imparcial, per així fer front a la 
desigualtat econòmica, social, de gènere, tecnològica, d’accés a l’educació i d’accés a la salut, 
existent. Totes les desigualtats són un impediment per al desenvolupament, la seguretat mundial i 
els drets humans. 
 
Dialoguistes: 
 

• Josep Maria Bricall. Catedràtic d'Economia i exrector de la UB (CONFIRMAT) 
• Antoni Castells. Catedràtic d’Hisenda Pública UB i Conseller d'Economia i Finances 

de la Generalitat de Catalunya de 2003 a 2010 (CONFIRMAT) 
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Crònica 
 

La Fundació promou un diàleg entre Bricall i Castells en els 15 anys sense 
Ernest Lluch 
 
 Josep Maria Bricall i Antoni Castels protagonitzen el diàleg "L'economia en 
un món desigual" 
 
 

 Amb la sala d'actes de la Biblioteca Ernest 
Lluch de Vilassar de Mar plena a vessar, ahir 
divendres 20 de novembre, la Fundació va 
celebrar el seu acte central en record a la vida i 
obra d'Ernest Lluch quinze anys després del seu 
asassinat.  
 
Un emotiu acte de record a mode de diàleg 
acadèmic o bé un diàleg acadèmic a mode 
d'homenatge va servir per sintetitzar els dos 
elements cabdals de la Fundació que vetlla per 
la promocoió i manteniment del llegat 

intel·lectual i humanístic d'ernest Lluch. D'una banda, els valors i la vida i obra d'Ernest Lluch des de 
les seves àmplies esferes d'interès, erudició i praxis. I d'altra banda, dotant de fons i forma el 
concepte diàleg. Un concepte que en Lluch prenia sentit de manera plena i que en l'actualitat també 
esdevé eina necessària per a l'entesa i al respecte a les raons de l'altre, sense imposicions ni 
pulsions bel·ligerants.  
 
Amb la presència de nombrosos veïns de Vilassar, familiars, amics, patrons, acadèmics, polítics i 
d'il·lustres convidats assistents a l'acte (des del  President Pasqual Maragall al conseller d'Economia 
de la Generalitat Valenciana, Vicent Soler - qui va pronunciar unes paraules en nom de la 
Generalitat Valenciana- fins a Josep Sànchez Llibre i a l'ex-ministre i president de la Fundació 
Ernest Lluch, Joan Majó, entre altres) el resultat va ser un esplèndid diàleg acadèmic entre dos 
economistes i ex-consellers de la Generalitat com sónJosep Maria Bricall i Antoni Castells. 
Ambdós dialoguistes van regalar als assistents una vetllada amena, erudita i compromesa amb la 
necessitat d'entendre i millorar el món on vivim.Rosa Lluch, en nom de la família va pronunciar les 
darreres de l'acte a mode d'agraïment i de cloenda d'un acte que s'havia inaugurat noranta minuts 
abans amb els parlaments de l'alcalde de Vilassar de Mar, Damià del Clot, del president Joan Majó i 
que va comptar amb la presentació dels ponents del professor Esteve Oroval, coordinador dels 
cicles de diàlegs sobre economia que la Fundació Ernest Lluch promou a Vilassar de Mar. 
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Descripció. Jornada concebuda com un espai de reflexió i aprofundiment del concepte de 
diàleg i de la seva translació metodològica. La Fundació Ernest Lluch ha promogut amb 
caire experimental i per primera vegada aquesta jornada per tal de generar coneixement 
teòric i pràctic que propiciï l’apropament necessari entre veus discordants, diferents, o fins i 
tot oposades. Veus però que trobin en el diàleg l’espai i la forma adient per a canalitzar el 
pensament propi, la raó argumentada i la dissensió constructiva. 
 
 
Programa 
 
10h. Benvinguda i presentació 
10:15h Ponència- marc: “El diàleg rellevant”, a càrrec de Joan Fuster – director dels 
Estudis d’Arts i Humanitats de la UOC i director del projecte Diàlegs de la Fundació Ernest 
Lluch. 
 
11.30h. Pausa-cafe 
 
12:00h. Focus-Grup i workshop: “El diàleg com a vivència”  
 

 Dinamitzadors:  
o Joan Majó. President de la Fundació Ernest Lluch 
o Ferriol Sòria. Director de la Fundació Ernest Lluch 

 
14h. Conclusions i Comiat 
 
 
 

 
 
 

Jornada sobre ‘El Diàleg: eina i missatge’  
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Crònica 
 
El divendres 20 de novembre a la seu de la Fundació Ernest Lluch va tenir lloc aquesta 
jornada concebuda com un espai de reflexió i aprofundiment del concepte de diàleg i de la 
seva translació metodològica. 
 

La Fundació Ernest Lluch ha promogut 
aquesta jornada amb caire experimental i 
molt intern per primera vegada, per tal de 
generar coneixement teòric i pràctic que 
propiciï l’apropament necessari entre veus 
discordants, diferents, o fins i tot oposades. 
Veus, però, que cerquen en el diàleg l’espai i 
la forma adient per a canalitzar el 
pensament propi, la raó argumentada i la 
dissensió constructiva. 
 
La jornada va transcórrer segons el 
programa previst i va comptar amb dues 

activitats centrals, diferenciades però complementàries. Una, la ponència- marc: “El diàleg rellevant”, 
a càrrec de Joan Fuster – director dels Estudis d’Arts i Humanitats de la UOC i director del projecte 
Diàlegs de la Fundació Ernest Lluch. Aquesta sessió de treball anava dirigida als patrons i membres 
de l’equip impulsor del projecte Diàlegs de la Fundació Ernest Lluch i consistia en una aproximació 
teòrico-pràctica sobre la rellevància del diàleg en relació a tres factors bàsics: la potencialitat 
temàtica, la capacitació dels dialoguistes i la concepció metodològica. 
 
Després d'una petita pausa es va realitzar el  workshop: “El diàleg com a vivència” en el que es va fer 
servir la tècnica del focus-grup. El President de la Fundació Ernest Lluch, Joan Majó i Ferriol Sòria, 
director de la Fundació Ernest Lluch varen ser els dinamitzadors d'aquesta activitat que va cionmptar 
amb 24 participants, tots ells patrons i col·laboradors de la Fundació Ernest Lluch. Va ser una sessió 
d’orientació pràctica, basada en la metodologia del diàleg. A partir d’un diàleg centrat, precisament, 
en explorar les virtuts i febleses de les converses públiques entre dues persones amb una posada en 
escena sense moderador, es va convidar als assistents a detallar un seguit de fets observables, a 
partir de la tècnica qualitativa de l’observació-participant. En aquesta sessió es va posar l’accent en 
la gestió del temps, el ritme, la introducció i emergència del contingut, així com la gestió de les 
rèpliques i interpel·lacions dels dialoguistes. Posteriorment es va treballar per grups i es va fer una 
posada en comú per tal d’extreure les conclusions oportunes. Aquestes, varen ser recollides pels 
dinamitzadors i seran debatudes en una nova jornada, més reduïda, amb data pendent de concretar. 
 
En conclusió, l’objectiu de la Jornada “Diàleg: Eina i Missatge” era la de poder millorar 
qualitativament la metodologia que la Fundació Ernest Lluch impulsa a partir dels seus cicles de 
diàlegs. Una aposta teòrica-practica per fer del diàleg un element de reflexió, a la vegada que eina 
precisa per al foment d’aquesta metodologia que esdevé fons i forma del projecte central de la 
Fundació Ernest Lluch. 
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Àmbit Acadèmic 
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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. 

 
   IX Beca de Recerca Ernest Lluch: Es va convocar a principis de  setembre  de 2014,     
    es  va atorgar a mitjan mes de desembre i es va lliurar el dimecres 11 de febrer de 2015. 
 

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 2015 es va presentar la publicació corresponent a la VIII Beca (2012): 

 
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 va tenir lloc el dimecres 1 de febrer de 2015, 
al Museu d’Història de Catalunya (Plaça Pau Vila 3, Barcelona). 

 
 

Beca de Recerca Ernest Lluch 
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Acte de presentació – Crònica 
 
Es lliura la IX Beca de Recerca i es presenta el llibre resultant de la 
convocatòria anterior 
Els joves doctors Antoni Sánchez i Carcelén i Andrea Ricci, protagonitzen l'acte de la 
Beca de Recerca Ernest Lluch d'enguany 
 

El dimecres 11 de febrer va tenir lloc a 
l'auditori del Museu d'Història de Catalunya 
(MHC) l'acte dedicat a la Beca de Recerca 
Ernest Lluch, una convocatòria general 
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. 

  
L'acte el va conduir el vicepresident de la Fundació Ernest Lluch, Josep Maria 
Carreras i va estar presidit pel director del MHC,Jusèp Boya, qui va pronunciar les 
paraules inicials d'obertura per passar la paraula tot seguit a Lluís Roura, catedràtic 
d'Història Moderna a la UAB i prologuista del llibre. 

La primera part de l'acte es va centrar en la presentació del llibre Els diputats de l’antiga 
Corona d’Aragó a les Corts de Cadis (1808-1812). Per a glosar aquest llibre escrit 
perAntoni Sánchez i Carcelén, guanyador de la VIII Beca de Recerca Ernest Lluch (2012), 
es va comptar amb la participació del catedràtic d'Història Moderna, Lluís Roura i Aulinas, 
qui va procedir a fer una detallada i precisa ressenya del llibre que va permetre al públic 
assistent copsar-ne l'abast i la trascendència acadèmica del mateix, així com descobrir les 
habilitats de l'autor per proporcionar al lector una quantiosa i valuosa informació. Acte seguit 
va ser el torn del propi autor que des del faristol estant va dirigir unes sentides paraules 
d'agraïment i valoració personal sobre l'obra presentada. 

La segona part de l'acte, no per més curta menys important, es va centrar en el lliurament 
de la IX  Beca de Recerca Ernest Lluch, que s'atorgà  a Andrea Ricci per la seva recerca 
titulada Entre lliurecanvisme i proteccionisme. El pensament econòmic català al segle XVII. 
Perspectives ibèriques i europees.Una recerca que es durà a terme al llarg del 2015 i que 
s'espera que derivi en una obra més de la col·lecció "Beca de Recerca Ernest Lluch" que 
promou la Fundació Ernest Lluch i que edita Editorial Pagès/ Milenio. Amb el llibre publicat 
enguany ja en  són vuit els llibres editats d'aquesta col·lecció. 
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El llibre – Sinopsi 
 
Els diputats de l’antiga Corona d’Aragó a les Corts de Cadis (1808-1812) 
 Pròleg de Lluís Roura Aulinas 
 
Autor: Antoni Sánchez i Carcelén 
Editor: Pagès 
ISBN: 978-84-9975-563-2 
Any de publicació: 2014 
 
 
Sinopsi: 
 
Per primera vegada un llibre analitza de manera exhaustiva i conjunta els diputats de l’antiga 
Corona d’Aragó –catalans, valencians, aragonesos i balears– al llarg del procés constituent de les 
Corts de Cadis que culminà amb la promulgació de la primera Constitució de la història d’Espanya 
el 19 de març de 1812, coneguda popularment com La Pepa, símbol de la revolució liberal 
espanyola per instituir el primer Estat de Dret: sobirania nacional, separació de poders, sistema 
representatiu per sufragi censatari masculí, igualtat civil, llibertat d’impremta, dret a la instrucció 
pública, defensa de la propietat privada, abolició del règim jurisdiccional, supressió de la Inquisició 
i prohibició del turment. La carta magna doceañista instaurava una nova realitat jurídica que 
garantia els drets polítics, econòmics i socials genuïns del liberalisme. Els antics súbdits i vassalls 
esdevenien individus d’una societat moderna basada en les llibertats ciutadanes. Davant la fallida 
de l’Estat absolutista i, per tant, del model borbònic espanyol imposat arreu mitjançant els Decrets 
de Nova Planta, la profusa i significativa participació, aportació i influència dels parlamentaris 
catalans, valencians, aragonesos i balears a les Corts gaditanes fou cabdal per poder imposar un 
projecte rupturista destinat a construir un nou Estat poderós, modern i descentralitzat, ja que les 
Diputacions provincials i els Ajuntaments permeteren recuperar l’autonomia a l’àmbit local 
derogada per Felip V. La història i la tradició constitucional, foral i pactista de la Corona d’Aragó –
fur de Sobrarb, Diputació del General, Tribunal de Greuges, Justícia Major d’Aragó, Habeas 
Corpus aragonès, sistema de cuenta y razón…– serví d’inspiració i legitimació del canvi 
revolucionari de les estructures d’estat i de la dinàmica social. 
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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. 

 
X Premi – edició 2015 

 
El X 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 2014-2015, en els centres de Secundària 
públics, privats o concertats de Catalunya. 
 

 

Convocatòria  Xè Premi 
 
 

 
 

Premi Ernest Lluch de Ciències Socials i Polítiques 
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Bases del Xè Premi 
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Jurat i veredicte 
 
 

                                                   
 
 
Acta del jurat del X Premi Ernest Lluch de Ciències Socials i Polítiques, reunit el dia 12 de 
maig del 2015, 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 Tània Verge, de la UPF 
La professora Clara Cortina, de la UPF 
El professor Jaume Puig, de la UPF 
El professor Pere Jódar,de la UPF 

Han decidit atorgar el X Premi Ernest Lluch de Ciències Socials i Polítiques, dotat amb 1000€, al 
següent treball: 

De la llavor resistent a la conquesta d'espais de llibertat. El moviment cultural a Cardedeu 
durant el tardofranquisme i La Transició" de Clara Alegre i Baraldés, de l'Institut El Sui 
(Cardedeu) 
 
Aquest treball destaca de la resta per tenir un objectiu de recerca original,  desenvolupat 
mitjançant un treball de camp ben documentat i emmarcat en una corrent historiogràfica neta com 
és la història oral. Les entrevistes són curoses i formalment està molt ben escrit i estructurat. És 
remarcable el seu intent de rescatar un fragment interessant i poc explorat d’història social i 
política local que, tot i estar centrat en Cardedeu, és pot extrapolar a d’altres localitats. 
 

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

"Le Temps de vivre" de Josep Tàssies Subirats, de l'Institut de Santa Coloma de Farners 
(Girona) 
 
 
Treball basat en una història de vida, reconstruïda a partir de llargues entrevistes, molt ben 
contextualitzada i documentada històricament i presentada de forma original, amb format de 
novel·la gràfica (o còmic). Més enllà de la qualitat i l’impacte del dibuix, aquí volem destacar la 
feina de base realitzada per a fonamentar la narració. 
 
"Incautats. Un espoli oblidat" de Javier Terraza Palanca, de l'Institut La Salle Bonanova 
(Barcelona) 
 
Aquest any el premi Ernest Lluch té una forta component històrica i tampoc aquest accèssit se 
n’escapa. A partir d’assabentar-se d’uns fets familiars i de trobar la documentació corresponent, 
l’autor posa sobre la taula les estratègies dels dos bàndols oposats en la guerra civil per tal de 
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guanyar la batalla econòmica; però també com, finalment tots dos, van espoliar a una bona part de 
la població. És un interessant exercici de recuperació de la memòria històrica, no només a través 
del repàs del passat, sinó també recollint opinions actuals sobre la restitució del citat espoli. 
 
 
“ANANDA. Estudi integral sobre la felicitat a la ciutat de Barcelona” de Laia Climent i 
Sanchís i Carles Aulés Blancher, de l'Escola Frederic Mistral (Barcelona) 
 
Aquest treball és el de més actualitat i respon a una qüestió que cada vegada suscita major 
interès, també en el camp de les ciències socials: la felicitat. Volem destacar amb aquest accèssit 
la qualitat del treball de camp i el plantejament general de la recerca, tot i que l’apartat conceptual i 
els resultats obtinguts tenen algunes limitacions.  
 

Per últim, el Jurat vol agrair la participació i lloar la gran qualitat dels 85 treballs presentats en 
l’edició d’enguany. 

Signat 

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

77  



 

 
Acte d'entrega 
 
Finalistes i acte de lliurament del Premi Ernest Lluch de Ciències Socials i  
Polítiques 2015 
 
  
 

Dia:Divendres 22 Maig 
Hora:12:00 
Localització:Sala de graus Albert Calsamiglia. Campus de la 
Ciutadella. 
Universitat Pompeu Fabra (Ramon Trias Fargas 25- 27, Barcelona) 
Organitza: 
Facultat de Ciències Polítiques i Socials de la UPF i la Fundació 
Ernest Lluch 
  
 
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 convoquen, anualment, el Premi 
Ernest Lluch de Ciències Socials i Polítiques, amb l'objectiu 
de premiar el millor treball de recerca d'aquesta matèria, 
elaborat pels estudiants de batxillerat dels centres públics, 
concertats i privats de Catalunya. 
 
El proper divendres 22 de maig a les 12:00 hores tindrà lloc 
l'acte de lliurament del Xè Premi Ernest Lluch de Ciències 

Socials i Polítiques, a la Sala de Graus Albert Calsamiglia del Campus de la Ciutadella de la UPF. 
L'acte serà presidit pel vicerector de la UPF, Carles Ramió, pel degà de la Facultat de Ciències 
Polítiques i Socials, David Sancho, i el vicepresident de la Fundació Ernest Lluch, Josep Maria 
Carreras.  
 
A l'espera de desvetllar el guanyador de la convocatòria d'enguany en el transcurs de l'acte de 
lliurament del premi -divendres 22 de maig- ,el jurat format per membres d'ambdues institucions ha 
determinat guardonar aquests 4 treballs, amb un premi i 3 diplomes de reconeixement a mode 
d'accèssit. 
 
Una vegada més, ens plau destacar la qualitat dels treballs presentats, 85 en total, dels quals en 
sobresurten aquests que anotem a continuació, per la seva rigorositat, originalitat i excel·lència.  
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Crònica 
 

Imatges lliurament del X Premi Ernest Lluch de Ciències Socials i Polítiques 
  

 

 El vicerector de la 
UPF, Carles 
Ramió, 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 quatre 
alumnes finalistes, professors i familiars. 
 
El veredicte del jurat s'ha donat a conèixer en el transcurs de l'acte (celebrat el divendres 22 de 
maig a la Sala de Graus Albert Calsamiglia de la UPF) essent la seva decisió, la següent: 
 
Es decideix atorgar el X Premi Ernest Lluch de Ciències Socials i Polítiques, dotat amb 1000€  al 
següent treball: 
 
• De la llavor resistent a la conquesta d'espais de llibertat. El 

moviment cultural a Cardedeu durant el tardofranquisme i la Transició" de Clara Alegre 
i Baraldés, de l'Institut El Sui (Cardedeu) 

 
Aquest treball destaca de la resta per tenir un objectiu de recerca original, desenvolupat mitjançant 
un treball de camp ben documentat i emmarcat en una corrent historiogràfica neta com és la 
història oral. Les entrevistes són curoses i formalment està molt ben escrit i estructurat. És 
remarcable el seu intent de rescatar un fragment interessant i poc explorat d’història social i 
política local que, tot i estar centrat en Cardedeu, és pot extrapolar a d’altres localitats. 
 
El Jurat també ha decidit atorgar tres mencions Honorífiques als següents treballs: 
• "Le Temps de vivre" de Josep Tàssies Subirats, de l'Institut de Santa Coloma de Farners 

(Girona) 
Treball basat en una història de vida, reconstruïda a partir de llargues entrevistes, molt ben 
contextualitzada i documentada històricament i presentada de forma original, amb format de 
novel·la gràfica (o còmic). Més enllà de la qualitat i l’impacte del dibuix, aquí volem destacar la 
feina de base realitzada per a fonamentar la narració. 
 
• "Incautats. Un espoli oblidat" de Javier Terraza Palanca, de l'Institut La Salle Bonanova 

(Barcelona) 
Aquest any el premi Ernest Lluch té una forta component històrica i tampoc aquest accèssit se 
n’escapa. A partir d’assabentar-se d’uns fets familiars i de trobar la documentació corresponent, 
l’autor posa sobre la taula les estratègies dels dos bàndols oposats en la guerra civil per tal de 
guanyar la batalla econòmica; però també com, finalment tots dos, van espoliar a una bona part de 
la població. És un interessant exercici de recuperació de la memòria històrica, no només a través 
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del repàs del passat, sinó també recollint opinions actuals sobre la restitució del citat espoli. 
 
 
• “ANANDA. Estudi integral sobre la felicitat a la ciutat de Barcelona” de Laia Climent i 

Sanchís i Carles Aulés Blancher, de l'Escola Frederic Mistral (Barcelona) 
Aquest treball és el de més actualitat i respon a una qüestió que cada vegada suscita major 
interès, també en el camp de les ciències socials: la felicitat. Volem destacar amb aquest accèssit 
la qualitat del treball de camp i el plantejament general de la recerca, tot i que l’apartat conceptual i 
els resultats obtinguts tenen algunes limitacions. 
 
Per últim, el Jurat també va voler agrair la participació i lloar la gran qualitat dels 85 treballs 
presentats en l’edició d’enguany. 
 
 
Galeria d’imatges 
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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. 

 

Programa 
 

Dimensions de la desigualtat social 
X Jornada de Ciències Polítiques i Socials - UPF  
 

Dia:Dijous 19 Febrer 
Hora:11:00 
Localització:Aula 13.007 de l’edifici Ramón Turró Campus de la Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra. 
Organitza: Facultat de Ciències Polítiques i Socials de la UPF i Fundació Ernest Lluch 

La Facultat de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat Pompeu Fabra i la Fundació Ernest 
Lluch, amb el propòsit comú d’incentivar el debat i el diàleg sobre qüestions candents de 
l’actualitat política i social, organitzen per desè any consecutiu la Jornada Ernest Lluch de 
Ciències Polítiques i Socials 

 

Dimensions de la desigualtat social, és el tema de debat 
triat per a la X Jornada Ernest Lluch de Ciències Polítiques 
i Socials, que enguany tindrà lloc el dijous 19 de febrer de 
2015 a l'aula 13.007 de l’edifici Ramón Turró Campus de la 
Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra (Barcelona).  
 
 
Programa:  
 
11:00h. Benvinguda i presentació 
 
11:15h. Conferència a càrrec de Joan Benach. Professor i 
investigador de salut pública i director de GREDS-
EMCONET (Dpt. Ciències Polítiques i Socials, UPF) 
 
12:00h. Torn obert de preguntes 
 
12:30h. Taula rodona: 

• Joan Benach. Professor i investigador de salut pública i director de GREDS-EMCONET. 
Professor del Departament de Ciències Polítiques i Socials, UPF. 

• Xavier Bonal. Professor de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona. 
• Sara Moreno. Professora de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona. 
• Albert Recio. Professor del Departament d’Economia Aplicada de la UAB. 

Modera: Mariona Ferrer. Professora del Departament de Ciències Polítiques i Socials, UPF. 
 
14:00h. Cloenda 

 

 

 

Jornada Ernest Lluch de Ciències Polítiques i Socials UPF 
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Crònica 
 

Les desigualtats socials a fons 
Prop de dos-cents alumnes van poder gaudir de les intervencions dels professors Joan 
Benach, Xavier Bonal, Sara Moreno i Albert Recio en la desena Jornada Ernest Lluch 
de Ciències Polítiques i Socials 
 

Amb l'aula plena de gom a gom, prop de dos-
cents alumnes van poder gaudir de la desena 
edició de la Jornada Ernest Lluch de Ciències 
Polítiques i Socials, que va tenir lloc ahir 
dijous 19 de febrer i que va versar sobre "Les 
dimensions de la desigualtat social". Per a 
l'ocasió es va comptar amb la participació 
com a conferenciant deJoan 
Benach, professor del Departament de 
Ciències Polítiques i Socials i director del grup 
de recerca GREDS-EMCONET de la UPF i de 
tres especialistes n desigualtats 
econòmiques, de gènere i educatives, com 

són els professors de la UAB, Albert Recio,Sara Moreno i Xavier Bonal, respectivament. 
 
A continuació reproduïm la crònica elaborada per Ricard Clarà i publicada a la web de la UPF: 
 
 
Crònica UPF 
 
"Dimensions de la desigualtat social" és el títol de la Jornada Ernest Lluch de Ciències 
Polítiques i Socials d'enguany, que ha arribat al seu desè aniversari mantenint-se com un espai de 
debat en el qual es tracten qüestions que afecten de manera important la realitat i les vivències de 
les persones. 
 
La Jornada, que ha tingut lloc avui dijous 19 de febrer al migdia, organitzada per la Facultat de 
Ciències Polítiques i Socials de la UPF i la Fundació Ernest Lluch, ha omplert l'aula 13.007 de 
l'edifici Ramón Turró del campus de la Ciutadella, sobretot d'estudiants de la Universitat, mostrant 
així un alt grau d'interès per aquesta problemàtica social que els envolta. 
 
David Sancho, degà de la Facultat, i Josep Maria Carreras, vicepresident de la Fundació Ernest 
Lluch, han fet la presentació, mentre que Joan Majó, president de la Fundació, ha estat present a 
la cloenda de la Jornada. 
 
El debat ha inclòs una ponència marc a càrrec de Joan Benach, professor del Departament de 
Ciències Polítiques i Socials i director del grup de recerca GREDS-EMCONET de la UPF, en què 
ha aprofundit sobre desigualtats i salut; i una taula rodona moderada per Mariona Ferrer, 
professora del Departament de Ciències Polítiques i Socials. 
 
La taula ha comptat amb la participació de tres docents de la UAB, que han analitzat les 
dimensions de la desigualtat social des de tres vessants diferents. Es tracta dels professors de 
sociologia Xavier Bonal i Sara Moreno, experts en els àmbits de l'educació i de les desigualtats 
de gènere, respectivament; i Albert Recio, gran coneixedor de les desigualtats econòmiques i els 
seus efectes dins el món laboral. Finalment, ha tingut lloc un debat amb el públic assistent. 
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Desigualtat en salut, la principal epidèmia de la nostra societat  
 
Joan Benach, en un primer bloc, ha fet un repàs de la manera com es viu arreu del món i de com 
això influeix en la salut, i dels determinants socials en aquesta parcel·la. Ha parlat de les 
diferències en esperança de vida entre els països (Angola, 38,2 anys; Andorra, 82,4 anys), de 
l'estreta relació entre riquesa i salut (la salut és un indicador de la qualitat de vida i de la justícia 
social), i de les diferències en la salut de les persones segons la zona de residència, la classe 
social o el gènere. 
 
Segons Joan Benach, el fet que molts cops no hi hagi indicadors que ajudin a entendre la realitat 
(com ara al voltant de la violència de gènere) o el poc nivell de consciència de l'existència 
d'aquestes desigualtats socials, fa que sigui difícil lluitar contra aquesta epidèmia. "La injustícia 
social està matant la població a gran escala, la reducció de les desigualtats en salut és un 
imperatiu ètic", ha afirmat. I ha afegit: "Cal que assumim que la salut de les persones va lligada a 
la injustícia social, als factors socio-polítics". 
 
Joan Benach durant la seva exposició Seguidament, el professor Benach ha fet esment del 
sistema públic d'atenció sanitària, que segons ell, ha servit per suavitzar les desigualtats socials. 
No obstant això, "actualment la sanitat està sent mercantilitzada i privatitzada i, si ens descuidem, 
deixarà de ser un dret per passar a ser un negoci. L'única manera per tal que tothom tingui 
cobertura és tenir un sistema públic de qualitat", ha alertat. En referència a les desigualtats en 
l'àmbit de l'atur i la precarietat laboral, ha comentat que aquesta és inversament proporcional a la 
salut de les persones. 
 
Ja en un darrer apartat, ha vinculat el capitalisme neoliberal, la distribució de poder, la capacitat 
que té aquest entorn a l'hora de prendre decisions sobre la vida de les persones i la influència 
mundial d'uns pocs conglomerats empresarials, com a factors clau a l'hora d'influir sobre les 
desigualtats. 
 
"No podem entendre la salut ni les desigualtats si no posem sobre la taula un mapa en què es 
tinguin en compte els diversos factors socials, econòmics i polítics", ha conclòs. 
 
 
Desigualtats i gènere 
 
Després d'una pausa, i ja dins de la taula rodona, Sara Moreno, sociòloga de la UAB, ha tractat 
sobre els diferents aspectes relacionats amb el gènere que fomenten la desigualtat social. "Segons 
el gènere, és més fàcil l'accés als recursos, i els obstacles que es poden trobar són diferents", ha 
afirmat. "És clau la percepció de gènere, l'entramat social i cultural que es construeix al voltant de 
ser home o dona". Treball, temps, recursos monetaris, poder, accés a la salut i coneixement són 
sis factors que ajude D'esquerra a dreta: Joan Benach, Albert Recio, Mariona Ferrer, Sara Moreno 
i Xavier Bonaln a mesurar les desigualtats en aquest àmbit. 
 
Segona la professora Moreno, "les responsabilitats dins de l'àmbit quotidià, el treball domèstic 
sense retribució, condiciona enormement l'accés de la dona a la vida pública i laboral". "No es 
tracta d'un tema de decisions racionals i lliures que prenguin els homes i les dones, ja que les 
preferències no són neutres en el gènere", ha assegurat. La disponibilitat, l'accessibilitat i la 
responsabilitat a l'hora de fer les tasques domèstiques és diferent en funció de si s'és home o 
dona. 
 
"El repte que tenim és que els homes assumeixin responsabilitats en l'esfera domèstica i que es 
percebi que aquest factor també cal considerar-lo com a desigualtat de gènere", ha assegurat. Ja 
per acabar, i fent referència a les noves generacions, on sembla que comencen a canviar les 
coses, ha afirmat que tot va bé fins que ens trobem amb un punt crític, que és el moment de la 
maternitat. 
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Desigualtats en l'àmbit econòmic 
 
L'economista de la UAB Albert Recio, en el seu parlament, ha analitzat els diferents indicadors de 
l'àmbit econòmic que es poden relacionar amb la desigualtat social. Ha parlat, en un primer bloc, 
dels elements estructurals, com són la distribució primària de la renda, els salaris /beneficis, la 
distribució salarial i l'atur i l'ocupació; i en un segon bloc, de la redistribució de la riquesa a partir 
dels impostos i altres mecanismes socials. 
 
Un dels principals problemes que ens trobem en el primer apartat, ha comentat, és que la 
distribució primària entre treball i capital s'ha decantat a favor d'aquest segon, i això dificulta la 
recuperació. 
Així mateix, moltes desigualtats són estructurals i s'han agreujat els darrers anys: "La reforma 
laboral és un eufemisme per abaratir l'acomiadament i reforçar els poders empresarials", ha 
lamentat. 
 
En referència a la redistribució de la riquesa, ha assegurat que "a Espanya tenim un dels nivells 
més baixos de pes del sector públic, en recaptació d'impostos, i no tenim cap capacitat 
redistributiva". Així, a tall de conclusió, Albert Recio ha resumit com es podria aconseguir una 
societat més igualitària: "cal més sector públic, un model laboral més integrat i una altra relació 
entre capital i treball, a favor d'aquest segon". 
 
L'educació, un factor determinant per la igualtat 
 
El darrer ponent de la taula rodona ha estat Xavier Bonal, sociòleg de la UAB expert en temes 
educatius i de desigualtat en aquest àmbit. Després de recordar que "al segle XX l'educació s'ha 
democratitzat", i que "les desigualtats en educació s'han reduït més que en altres camps", ha 
alertat del fet que s'accepti que l'educació és allò que legitima les desigualtats socials, i que encara 
no tenim una representativitat ajustada de l'estructura social dins el context educatiu. 
 
Una de les incongruències que hi ha actualment, ha assenyalat, és que "cada cop hi ha més gent 
amb un nivell educatiu més elevat, però el valor d'aquests títols acadèmics baixa. L'educació és 
més necessària que mai, però alhora és més insuficient, se'n necessita més". 
 
Xavier Bonal ha recordat al tram final de la seva exposició algunes dades de l'informe PISA, que 
corroboren que a Catalunya els joves de nivells socio-econòmics baixos tenen gairebé sis cops 
més de probabilitat de fracassar en els estudis, i que al nostre sistema educatiu trobem encara 
diferències entre alumnat immigrant i nadiu, un fet relacionat amb la segregació escolar i amb les 
diferents oportunitats educatives. 
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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. 

 
El pensament econòmic en l'economia actual 
 
XIIIè Seminari Ernest Lluch d'Economia a la UB, amb els professors d'Economia: Salvador 
Almenar, Alfonso Sánchez-Hormigo, Javier San Julián i Antón Costas 

 
Dia: Dijous 17 Desembre 
Hora: 12:30 
Lloc: Sala de Graus Ernest Lluch 
Organitza:Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona i Fundació Ernest Lluch 
 
La tretzena edició del Seminari Ernest Lluch d'Economia a la Universitat de Barcelona versarà 
sobre 'El pensament econòmic en l'economia actual'  i comptarà amb la participació de: 
 
• Salvador Almenar. Catedràtic d'Història Institucions Econòmiques. Universitat de València 
• Alfonso Sánchez-Hormigo. Professor titular Història Pensament Econòmic. Universidad de 

Zaragoza 
• Modera: Antón Costas.Catedràtic de Política Econòmica de la Universitat de Barcelona 

 
 

 

Seminari Ernest Lluch d'Economia - UB 
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Crònica 

 
La Facultat d'Economia i Empresa de la UB recorda Ernest Lluch amb un 
sentit acte d'homenatge 

 
Una placa commemorativa i una jornada acadèmica sobre l'actualitat de la 
Història del Pensament Econòmic, van centrar l'emotiva jornada d'ahir. 

 
 
 A les dotze del migdia del dijous 17 de 
desembre, una nodrida representació de 
professors, amics, familiars i alumnes 
d'Ernest Lluch es van donar cita a un dels 
patis ajardinats de la Facultat d'Econòmiques 
de la UB. Allà, al costat d'un roure plantat ara 
fa quinze anys en homenatge al professor i 
amic asssassinat per ETA el 20 de novembre 
de l'any 2000, s'hi ha col·locat una placa en 
record a Ernest Lluch. Emotivitat i respecte 
pel record al  company, amic, mestre, i pare 
com així ho testificaren les intervencions a 

càrrec d'Alexandre Sánchez (director del Departament d'Història i Institucions 
Econòmiques); Jordi Pascual (professor i company d'Ernest Lluch), Javier San Julian(professor i 
exalumne) i Rosa Lluch (filla i professora a la Facultat de Geografia i Història de la UB). 
 
Amb el descobriment de la placa i la lectura del poema de Salvador Espriu que hi apareix inscrit 
(fragment XLVI de 'La Pell de brau') es va donar pas a la inauguració d'una exposició d'obres i 
articles escrits per Ernest Lluch que s'ubiquen al davant de la Sala de Graus, espai en el que es va 
celebrar el tretzè Seminari Ernest LLuch d'Economia, que per a l'ocasió va reunir als 
professors Salvador Almenar (Universitat de València), Alfonso Sánchez-Hormigo (Universidad 
de Zaragoza) i Antón Costas (Universitat de Barcelona). L'acte acadèmic va girar a l'entorn d'un 
tema plenament lluchià com és la incidència i la vigència de la història del pensament econòmic 
dins del marc docent i disciplinari. Les intervencions varen anar precedides dels parlaments 
inaugurals a càrrec de la degana de la Facultat, Elisenda Paluzie, i del president de la Fundació 
Ernest Lluch, Joan Majó. 
 
 
 

87  



 

                 
 

                 
 

                 
 

                 
 

                 
 

                 
 

                 
 
     

88  

http://www.fundacioernestlluch.org/timthumb.php?src=/app/webroot/files/IMGP7032.JPG&w=1000&h=666&zc=1&q=95
http://www.fundacioernestlluch.org/timthumb.php?src=/app/webroot/files/IMGP7033.JPG&w=1000&h=666&zc=1&q=95
http://www.fundacioernestlluch.org/timthumb.php?src=/app/webroot/files/IMGP7034.JPG&w=1000&h=666&zc=1&q=95
http://www.fundacioernestlluch.org/timthumb.php?src=/app/webroot/files/IMGP7035.JPG&w=1000&h=666&zc=1&q=95
http://www.fundacioernestlluch.org/timthumb.php?src=/app/webroot/files/IMGP7036.JPG&w=1000&h=666&zc=1&q=95
http://www.fundacioernestlluch.org/timthumb.php?src=/app/webroot/files/IMGP7037.JPG&w=1000&h=666&zc=1&q=95
http://www.fundacioernestlluch.org/timthumb.php?src=/app/webroot/files/IMGP70370.JPG&w=1000&h=666&zc=1&q=95
http://www.fundacioernestlluch.org/timthumb.php?src=/app/webroot/files/IMGP7039.JPG&w=1000&h=666&zc=1&q=95
http://www.fundacioernestlluch.org/timthumb.php?src=/app/webroot/files/IMGP7041.JPG&w=1000&h=666&zc=1&q=95
http://www.fundacioernestlluch.org/timthumb.php?src=/app/webroot/files/IMGP7042.JPG&w=1000&h=666&zc=1&q=95
http://www.fundacioernestlluch.org/timthumb.php?src=/app/webroot/files/IMGP7044.JPG&w=1000&h=666&zc=1&q=95
http://www.fundacioernestlluch.org/timthumb.php?src=/app/webroot/files/IMGP7045.JPG&w=1000&h=666&zc=1&q=95
http://www.fundacioernestlluch.org/timthumb.php?src=/app/webroot/files/IMGP7050.JPG&w=1000&h=666&zc=1&q=95
http://www.fundacioernestlluch.org/timthumb.php?src=/app/webroot/files/IMGP7056.JPG&w=1000&h=666&zc=1&q=95
http://www.fundacioernestlluch.org/timthumb.php?src=/app/webroot/files/IMGP7058.JPG&w=1000&h=666&zc=1&q=95
http://www.fundacioernestlluch.org/timthumb.php?src=/app/webroot/files/IMGP7059.JPG&w=1000&h=666&zc=1&q=95
http://www.fundacioernestlluch.org/timthumb.php?src=/app/webroot/files/IMGP7063.JPG&w=1000&h=666&zc=1&q=95
http://www.fundacioernestlluch.org/timthumb.php?src=/app/webroot/files/IMGP7077.JPG&w=1000&h=666&zc=1&q=95
http://www.fundacioernestlluch.org/timthumb.php?src=/app/webroot/files/IMGP7070.JPG&w=1000&h=666&zc=1&q=95
http://www.fundacioernestlluch.org/timthumb.php?src=/app/webroot/files/IMGP7069.JPG&w=1000&h=666&zc=1&q=95
http://www.fundacioernestlluch.org/timthumb.php?src=/app/webroot/files/IMGP7071.JPG&w=1000&h=666&zc=1&q=95
http://www.fundacioernestlluch.org/timthumb.php?src=/app/webroot/files/IMGP7090.JPG&w=1000&h=666&zc=1&q=95
http://www.fundacioernestlluch.org/timthumb.php?src=/app/webroot/files/IMGP7098.JPG&w=1000&h=666&zc=1&q=95
http://www.fundacioernestlluch.org/timthumb.php?src=/app/webroot/files/IMGP7101.JPG&w=1000&h=666&zc=1&q=95
http://www.fundacioernestlluch.org/timthumb.php?src=/app/webroot/files/IMGP7103.JPG&w=1000&h=666&zc=1&q=95
http://www.fundacioernestlluch.org/timthumb.php?src=/app/webroot/files/IMGP7107.JPG&w=1000&h=666&zc=1&q=95
http://www.fundacioernestlluch.org/timthumb.php?src=/app/webroot/files/IMGP7108.JPG&w=1000&h=666&zc=1&q=95
http://www.fundacioernestlluch.org/timthumb.php?src=/app/webroot/files/IMGP7110.JPG&w=1000&h=666&zc=1&q=95
http://www.fundacioernestlluch.org/timthumb.php?src=/app/webroot/files/IMGP7109.JPG&w=1000&h=666&zc=1&q=95
http://www.fundacioernestlluch.org/timthumb.php?src=/app/webroot/files/IMGP7113.JPG&w=1000&h=666&zc=1&q=95
http://www.fundacioernestlluch.org/timthumb.php?src=/app/webroot/files/IMGP7118.JPG&w=1000&h=666&zc=1&q=95
http://www.fundacioernestlluch.org/timthumb.php?src=/app/webroot/files/IMGP7120.JPG&w=1000&h=666&zc=1&q=95
http://www.fundacioernestlluch.org/timthumb.php?src=/app/webroot/files/IMGP7125.JPG&w=1000&h=666&zc=1&q=95
http://www.fundacioernestlluch.org/timthumb.php?src=/app/webroot/files/IMGP7122.JPG&w=1000&h=666&zc=1&q=95
http://www.fundacioernestlluch.org/timthumb.php?src=/app/webroot/files/IMGP7127.JPG&w=1000&h=666&zc=1&q=95


 

 
 

 
 

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. 

 
 
Programa 
 

Polítiques per a millorar el pronòstic del Sistema Nacional de Salut 
Encuentro Ernest Lluch - UIMP Santander 2015 
 
Dies: Dijous 2 Juliol 10:00 Divendres 3 Juliol 14:00 
Lloc:: Sede de la UIMP - Palacio de la Magdalena - Santander 
Organitza:UIMP Colabora: Fundació Ernest Lluch 
 
 Informació General: Santander-Palacio de la Magdalena.  
Tel. 942 29 88 00 / 942 29 88 10 Fax 942 29 88 20 
 
Seminari celebrat a la memòria d'Ernest Lluch, rector de la UIMP entre 1989 i 1995 
 
 

Después de tres décadas de gestión autonómica, iniciada en 
1981, y habiendo sufrido recortes muy considerables como 
resultado de la asfixia de las finanzas públicas a partir de 
2008, el Sistema Nacional de Salud se enfrenta muy 
posiblemente a un futuro incierto si no se empiezan a 
adoptar de manera eficaz reformas estructurales que van 
más allá de los excesos basados en la falsa premisa de 
"cuanto más intervenciones médicas, más salud". 
 
El impacto de los recortes presupuestarios continuados, 
focalizados en recursos humanos, inversiones y farmacia, 
así como el cambio en el modelo de aseguramiento y la 
reforma del copago farmacéutico emprendidos por el 
gobierno español en 2012, requieren mejor conocimiento y 
evaluación para diseñar políticas de salud que reduzcan la 
incertidumbre sobre el futuro de la sanidad pública. La 

solvencia del Sistema Nacional de Salud, su capacidad para responder a cambios demográficos, 
tecnológicos y sociales, se verá fuertemente erosionada en la próxima década si no se abordan 
una serie de cambios de tipo estructural que no se resuelven sólo con más dinero ni tampoco con 
un poco de crecimiento económico. Los cuatro retos que se propone analizar en este curso son la 
reducción del despilfarro, la apuesta de unir financiación y utilización en la obtención de resultados 
en salud, avanzar en la coordinación entre niveles y sistemas y promover el buen gobierno de la 
sanidad. 
 
Este curso está especialmente dirigido a aquellos estudiantes, investigadores y profesionales del 
sector sanitario y biofarmacéutico interesados en profundizar y aumentar su comprensión del 
diagnóstico y alternativas de reforma en los próximos años de la sanidad pública española, un 
servicio público fundamental aún con buena salud pero sobre cuyo pronóstico conviene reducir la 
incertidumbre. 

Seminari Ernest Lluch - Cursos d'Estiu de la UIMP (Santander) 
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Programa 
 
Jueves 2 de julio de 2015 
 
10:00h | Inauguración 
Políticas para mejorar el pronóstico del Sistema Nacional de Salud 
• Joan Majó Cruzate. Presidente de la Fundación Ernest Lluch 
• Jaume Puig Junoy. Director del Encuentro 

10:30 h | Thinking long term: health and social care spending over the next 50 years 
• John Appleby. The King’s Fund 

 
12:00 h | Estimación del valor umbral de coste-efectividad: porqué, qué y cómo? 
• Laura Vallejo Torres. Servicio de Evaluación del Servicio Canario de la Salud Universidad 

de la Laguna 
 
15:30h | Luces y sombres en la cobertura y financiación de prestaciones en el SNS 
• Juan Oliva Moreno. Universidad de Castilla la Mancha 

 
17:00h | Presentación del libro editado por la Fundació Ernest Lluch “8 Diálogos sobre 
Desigualdad y Democracia” 
• Joan Majó Cruzate. Presidente de la Fundació Ernest Lluch 
• Agustí Bosch. Director académico del centro CUIMPB-Barcelona 
• César Nombela. Rector de la UIMP 

 
Viernes 3 de julio de 2015 
 
 
9:30 h | La colaboración público-privada en sanidad: ¿oportunidad o riesgo? 
• Rosa María Urbanos Garrido. Universidad Complutense de Madrid 

 
11:00 h | Variaciones en la Práctica Clínica: implicaciones para la gestión sanitaria 
• Enrique Bernal Delgado. Unidad de Investigación en Políticas y Servicios de Salud- ARiHSP 

Instituto de Investigación Sanitaria 
 
12:30h | Mesa redonda: Alternativas para abordar de forma racional la financiación de tratamientos 
oncológicos y hepatitis C 
 
• Rosa María Urbanos Garrido. Universidad Complutense de Madrid 
• David Elvira Martínez. Sanofi-Aventis 
• Jon Iñaki Betolaza San Miguel. Departamento de Salud del Gobierno Vasco 
• Moderación: Juan Oliva Moreno 

 
14:00 h | Acto de clausura 
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Crònica 
 

Propostes i debats sobre el Sistema Nacional de Salud a la seu de la UIMP  
 <<Encuentro Ernest Lluch>> Trobada anual en el marc dels Cursos d'Estiu de la UIMP, 
a Santander 

 

Divendres passat 3 de juliol va concloure el 
'Encuentro Ernest Lluch' en el marc dels 
Cursos avançats d'estiu de la UIMP, celebrats 
al Palacio de la Magdalena, Santander. La 
present edició sobre les Políticas para 
mejorar el pronóstico del Sistema Nacional 
de Salud ha comptat amb la participació 
d'estudiants, investigadors i professionals del 
sector sanitari i biofarmacèutic interessats en 
aprofundir en el diagnòstic i en les alternatives 
de reforma de la sanitat pública espanyola. Un 

servei públic fonamental com bé va transmetre el director del curs, l'economista de la salut  Jaume 
Puig-Junoy en la sessió inaugural, i com be van recollir les ponències i les cròniques dels mitjans 
de comunicació , que reproduïm a continuació: 

Jaime Puig-Junoy: “A pesar de la crisis, nuestro sistema sanitario sigue siendo 
envidiable” 
 
Santander. – En el marco de los Cursos Avanzados de Verano de la Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo, ha tenido lugar la inauguración del encuentro 'Ernest Lluch' que este año se 
centra en Políticas para mejorar el pronóstico del Sistema Nacionalidad de Salud. 

En el acto de inauguración han intervenido: Rodrigo Martínez-Val Peñalosa, vicerrector de 
Innovación y Desarrollo de Proyectos de la UIMP, Jaume Puig-Junoy, profesor titular del 
Departamento de Economía y Empresa de la Universidad Pompeu Fabra y director del encuentro, 
y Joan Majó, presidente de la Fundación Ernest Lluch y exministro de Industria. 

Jaume Puig-Junoy ha recordado las principales líneas de su investigación para el desarrollo que 
incluyen "la economía de la salud y del sector público, la gestión sanitaria y la evaluación 
económica". En este sentido, ha recordado que "venimos de una burbuja sanitaria -que duró hasta 
2008-, creciente en precios y recortes" y con un pronóstico "reservado". A pesar de esto, Puig- 
Junoy ha dicho que nuestro sistema sanitario "todavía es envidiable" aunque ha advertido de que 
el pronóstico reservado puede ir a peor si seguimos pensando en la idea de que "se le puede dar 
todo a todos". Por otra parte, se ha mostrado esperanzado en mejorar el pronóstico con una 
reforma sanitaria ordenada y "una reducción del despilfarro". Con el mismo propósito de mejorar la 
situación también ha aconsejado "relacionar lo que pagamos con los resultados" y perseguir "una 
mayor coordinación y un buen gobierno con una profesionalización de los cargos directivos". 
Por su parte, Joan Majó ha hecho un breve resumen sobre la fundación que preside y ha 
recordado que su función es "recoger y actualizar el mensaje del pensamiento de Ernest Lluch", 
que hoy en día sigue teniendo validez para resolver problemas actuales. 

El exministro de Industria ha advertido que también existen tres bombas sobre la mesa: "el choque 
de civilizaciones con la amenaza yihadista, el calentamiento global y el cambio demográfico", con 
la incapacidad que supone asumir los costes de las pensiones y sanidad con el envejecimiento 
demográfico. 
 
* Crónica facilitada por el gabinete de prensa de la UIMP 
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Joan Majó dice que no poder asumir el coste del envejecimiento es "una de las tres 
bombas" que tiene el mundo 
 
El presidente de la Fundación Ernest Lluch y exministro de Industria, Joan Majó, ha advertido este 
jueves en Santander de que la "imposibilidad" de asumir el coste sanitario del envejecimiento de la 
población, el terrorismo yihadista y el calentamiento global son las "tres bombas que en este 
momento el mundo, y sobre todo Europa, tienen debajo de la mesa". 
Así, ha asegurado que el yihadismo "no sabemos por dónde cogerlo" y que "no sabemos cómo 
vamos a resolver" el calentamiento global, mientras que sobre el coste sanitario del envejecimiento 
ha detallado que "hay muchos aspectos" que están relacionados con él, uno de los cuales es el 
coste de la propia sanidad. 

Durante la inauguración del encuentro 'Ernest Lluch. Políticas para mejorar el pronóstico del 
Sistema Nacional de Salud', que se celebra en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo 
(UIMP), a pesar de que ha señalado que "no soy economista", ha asegurado que "siempre" ha 
pensado que en la sanidad "no funcionan los mecanismos en los que los economistas dicen que 
se basan las leyes del mercado". 

En concreto, ha defendido que "no funciona que la competencia ayuda a asignar los recursos y 
que la diferencia de coste entre el precio y el beneficio fija los precios". Esto se debe, según ha 
añadido Majó, a que "es imposible" para un médico y un paciente calcular el beneficio "entre morir 
y vivir". 
"No se puede concretar en cifras el beneficio entre morir o vivir. Es fácil tender al beneficio infinito, 
sobre todo si al médico y al paciente no les cuesta dinero", ha concluido. 

Por su parte, el director del encuentro, Jaume Puig-Junoy, ha indicado que el Sistema Nacional de 
Salud (SNS) español "es un paciente con una salud envidiable a pesar de los recortes", pero ha 
advertido de que tiene un "pronóstico reservado si seguimos en el 'status quo' de que podemos 
dar de todo a todos". 

"Venimos de un periodo en el que algunos decimos que hasta 2008 ha habido muchas burbujas 
sanitarias", ha apuntado, al tiempo que ha afirmado que para mejorar la sanidad española es 
necesaria "una reforma ordenada, reduciendo el despilfarro, relacionando el pago con los 
resultados" o mediante políticas de buen gobierno y transparencia. 

*Notícia publicada por Europa Press, el 02 de julio de 2015 a las 11:04 

 

La pasada semana en la UIMP, escrito de Juan del Llano de la Fundación Gaspar 
Casal 
 
En la Fundación Gaspar Casal damos mucha importancia a la formación continua de los que en 
ella trabajamos. Curiosamente, la semana pasada coincidimos tres, en tres seminarios diferentes 
(...) 
 
Yo acudí al Encuentro “Ernest Lluch” sobre Políticas para mejorar el pronóstico del Sistema 
Nacional de Salud que dirigió Jaume Puig Junoy con el apoyo de Natalia Pascual Argenté. 
Realmente hacía tiempo que no acudía a un programa tan solvente, tan serio y tan riguroso. La 
elección de temas y ponentes, acertadísima. Los asistentes, mayoritariamente recién egresados 
de económicas de la UPF. 

Arrancó Joan Majó con la presentación de la Fundación Ernest Lluch y sus interesantes 
actividades, fue al grano y en seguida dio paso a John Appleby, Chief Economist de The King´s 
Fund que presentó un informe que escribió hace poco sobre “Pensando a largo plazo: estimación 
del gasto sanitario y social en los próximos 50 años”, estudios que comisiona el gobierno británico 

93  

http://www.europapress.es/cantabria/noticia-joan-majo-dice-no-poder-asumir-coste-envejecimiento-tres-bombas-tiene-mundo-20150702105641.html
http://www.europapress.es/cantabria/noticia-joan-majo-dice-no-poder-asumir-coste-envejecimiento-tres-bombas-tiene-mundo-20150702105641.html
https://fundaciongasparcasal.wordpress.com/
https://fundaciongasparcasal.wordpress.com/
https://fundaciongasparcasal.wordpress.com/


 

a tan prestigioso think tank. Dependiendo de los escenarios base y las variables que metes en el 
modelo, las cifras son muy dispares. No parece que deba preocuparnos el envejecimiento y sí ,el 
uso y su intensidad, de las nuevas tecnologías. A continuación tomó la palabra Laura Vallejo que 
presentó con gran claridad y profundidad el tan proceloso tema “Estimación del valor umbral de 
coste-efectividad: ¿por qué, qué y cómo?”. Se trata de una investigación en curso que ella dirige 
con patrocinio del Ministerio de Sanidad. La gran duda, una vez finalizada, ¿se seguirán sus 
recomendaciones?. Y ya por la tarde Juan Oliva nos dejó epatados con una magnifica 
presentación sobre “Luces y sombras en la cobertura y financiación de prestaciones en el SNS”. 

Al día siguiente Rosa Urbanos deslumbró con su ponencia “La colaboración público-privada en 
sanidad: ¿oportunidad o riesgo?. Siguió con brillantez Enrique Bernal con “Variaciones en la 
práctica clínica: implicaciones para las políticas sanitarias”. Tras el café, Juan Oliva moderó con 
eficacia una interesantísma Mesa sobre “Alternativas para abordar de forma racional la 
financiación de tratamientos oncológicos y hepatitis C” que contó la estimulante participación de 
Rosa Urbanos, Iñaki Betolaza y David Elvira. Hizo un gran epílogo del Encuentro, su director 
Jaume Puig. Todas las sesiones contaron con una rica discusión entre ponentes y asistentes. En 
fin, una delicia y tiempo bien empleado, sin coste de oportunidad. Cena y comida agradabilísimas. 
Las ponencias las tenéis en la biblioteca virtual de la UIMP  y  os las facilitamos a continuación. 

Ponències - enllaços 
 
PDFUIMP2015 ErnestLluch BernalDelgado 20150624.pdf 
PDFUIMP2015 ErnestLluch Betolaza_UIMP_03Julio2015.pdf 
PDFUIMP2015 ErnestLluch DavidElvira MesaRedonda.pdf 
PDFUIMP2015 ErnestLluch JuanOliva 20150628.pdf 
¡Error! Referencia de hipervínculo no válida. 
¡Error! Referencia de hipervínculo no válida. 
¡Error! Referencia de hipervínculo no válida. 
 

 
Galeria Imatges 
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http://campusvirtual.uimp.es/_Cursos/Curso00307/Temario/62IT/UIMP2015%20ErnestLluch%20BernalDelgado%2020150624.pdf
http://campusvirtual.uimp.es/_Cursos/Curso00307/Temario/62IT/UIMP2015%20ErnestLluch%20Betolaza_UIMP_03Julio2015.pdf
http://campusvirtual.uimp.es/_Cursos/Curso00307/Temario/62IT/UIMP2015%20ErnestLluch%20DavidElvira%20MesaRedonda.pdf
http://campusvirtual.uimp.es/_Cursos/Curso00307/Temario/62IT/UIMP2015%20ErnestLluch%20JuanOliva%2020150628.pdf


 

 
 

 
 

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. 

 
 

 
 

Programa 
 
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. 

 

Argumentari: L’emergència social al món local. El cas de l’acollida de refugiats 
 

En un 2015 marcadament electoral i després d’uns mesos de 
posada en marxa dels consistoris catalans, aquests han de 
fer front a velles i noves necessitats ciutadanes, amb el marc 
competencial derivat de la nova LRSAL i amb un pressupost 
limitat que contrasta amb l’emergència de les realitats socials 
de les que els ajuntaments són porta d’entrada i resposta, 
sovint sense competències adequades per a fer-hi front. 
Quines són? Quines necessitats socials i assistencials 
emergeixen i són emergència en aquest context de fatiga 
postcrisi? En aquest context molts dels ajuntaments han 
decidit a més actuar de manera activa davant de la previsible 
arribada de refugiats derivada dels diferents conflictes del 
cinturó sud i est europeu. Quin pot ser el paper dels 
municipis en l’acollida de refugiats, quina coordinació hi ha 
prevista, què i com s’està fent a la resta d’Europa des del 
món local? 
 
En aquest context es preveu dur a terme una jornada 

centrada en l’emergència social al món local i al mateix temps posar èmfasi en el cas de l’acollida 
dels refugiats. En aquest sentit la Jornada dóna veu a representants institucionals, a reconeguts 
acadèmics i experts en la matèria i a alcaldesses i alcaldes, que des del capdavant dels consistoris 
respectius estan encarant reptes importants en matèria social. 
 
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 
a 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. 
 
• La Jornada comptarà amb una conferència de posició inicial a càrrec de la Presidenta de la 

Diputació de Barcelona 
• Comptarà a continuació amb dues conferències acadèmiques i/o tècniques. 
• Ambdues ponències precediran la participació d’alcaldes i alcaldesses de diferents 

adscripcions polítiques, que conformen la taula rodona.  
 
 
 

Jornada sobre Municipis 
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Programa  
 
9h Obertura 
• Sr. Joan Majó – President de la Fundació Ernest Lluch i en nom de Fòrum Cívic 
• Sra. Mercè Conesa – Presidenta de la Diputació de Barcelona 

9:15h Conferència d’obertura. 
• Sra. Mercè Conesa - Presidenta de la Diputació de Barcelona. Alcaldessa de Sant Cugat 

del Vallès. 
 
Conferències -marc: 
 
9:30h  
Ponència 1: Estat de la pobresa a Catalunya. Una mirada als municipis  
 
• Sebastià Sarasa. Professor titular de la Facultat de Ciències Polítiques i Socials de la 

Universitat Pompeu Fabra 
 
10:15h 
Ponència 2: El paper dels municipis en l’acollida als refugiats: una mirada comparada 
 
• Gemma Pinyol. Investigadora associada del GRITIM-UPF. Experta del Consell d’Europa al 

projecte Intercultural Cities i coordinadora al Consell d’Europa de la RECI-Red de Ciudades 
Interculturales Forma part de l’Informal Expert Group on Economic Migration de la Comissió 
Europea. Directora de Instrategies. 

 
11:15h Pausa 
 
11:45h Taula rodona d’ Alcaldes i alcaldesses: 
 
• Sra. Núria Marín – Alcaldessa de L’Hospitalet de Llobregat 
• Sra. Dolors Sabater - Alcaldessa de Badalona 
• Sr. Damià del Clot- Alcalde de Vilassar de Mar 
• Sra. Rosa Huguet – Alcaldessa de Canyelles  

 
Modera: Àngel Miret - Coordinador del comitè operatiu d’acollida de les persones refugiades de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
13:30h Cloenda 
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Crònica Jornada Municipis 2015 
 

L'emergència social al món local i el cas de l'acollida de refugiats, temes 
centrals de la Jornada sobre Municipis 2015 
 
La jornada es va celebrar ahir dimecres 4 de novembre a l'Ateneu Barcelonès 
 
En un 2015 marcadament electoral i després d’uns mesos de posada en marxa dels 
consistoris catalans, aquests han de fer front a velles i noves necessitats ciutadanes, amb el 
marc competencial derivat de la nova LRSAL i amb un pressupost limitat que contrasta amb 
l’emergència de les realitats socials de les que els ajuntaments són porta d’entrada i resposta, 
sovint sense competències adequades per a fer-hi front. Quines són? Quines necessitats 
socials i assistencials emergeixen i són emergència en aquest context de fatiga postcrisi? En 
aquest context molts dels ajuntaments han decidit a més actuar de manera activa davant de la 
previsible arribada de refugiats derivada dels diferents conflictes del cinturó sud i est europeu. 
Quin pot ser el paper dels municipis en l’acollida de refugiats, quina coordinació hi ha prevista, 
què i com s’està fent a la resta d’Europa des del món local? 
 
En aquest context és en el que s'ha desenvolupat una jornada centrada en l’emergència social 
al món local i al mateix temps pretén posar èmfasi en el cas de l’acollida dels refugiats. En 
aquest sentit la Jornada va donar veu a representants institucionals, a reconeguts acadèmics i 
experts en la matèria i a alcaldesses i alcaldes, que des del capdavant dels consistoris 
respectius estan encarant reptes importants en matèria social. L'emergència social com a 
rerefons inquietant i el cas de l'acollida de refugiats com a qüestió d'actualitat però que 
requereix de llums llargues i mirada ample, ocupen i preocupen al món local com bé va quedar 
pal·lès tant en les intervencions inaugurals a càrrec dels presidents de la Fundació Ernest 
Lluch, Joan Majó i de la Diputació de Barcelona, Mercè Conesa, com en la primera 
conferència-marc, a càrrec de Sebastià Sarasa. El cas de l'acollida dels refugiats va ser 
abastament tractat per Gemma Pinyol en la segona conferència de la jornada, que va 
proporcionar un marc comparatiu amb la gestió desenvolupada en d'altres països europeus.  
 
Una taula rodona de bones pràctiques i millors intencions, a l'entorn de l'emergència social i 
l'acollida dels refugiats, va reunir sota la moderació del coordinador del comitè operatiu 
d’acollida de les persones refugiades de la Generalitat de Catalunya, Àngel Miret, a les 
alcaldesses de la segona i la tercera ciutat més poblada i importants de Catalunya: Núria 
Marín, alcaldessa de L'Hospitalet i Dolors Sabater, alcaldessa de Badalona. Com a 
representants institucionals de municipis amb menys població i per tant receptors d'altres 
problemàtiques i casuístiques hi havia l'alcalde de Vilassar de Mar, Damià del Clot i 
l'alcaldessa de Canyelles, Rosa Huguet. 
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Enllaços d'interès: 
 
•  Ponència de Sebastià Sarasa sobre Estat de la pobresa a Catalunya. Una mirada als 

municipis 
• Article a El Diario.es: La pobreza se extiende por la Barcelona metropolitana 

 
Ressò a la premsa: 
 
• Diputació Barcelona 

 

Tall informatiu a La Xarxa Televisions Locals 
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http://fundacioernestlluch.org/files/FundaciErnestLluch-pobresamunicipis.pdf
http://fundacioernestlluch.org/files/FundaciErnestLluch-pobresamunicipis.pdf
http://www.eldiario.es/catalunya/opinions/pobreza-extiende-Barcelona-metropolitana_6_445215491.html
http://www.diba.cat/web/sala-de-premsa/-/merce-conesa-%C2%ABel-nostre-paper-es-contribuir-a-la-coordinacio-entre-tots-els-agents-que-intervenen-en-l%E2%80%99acollida-dels-refugiats%C2%BB
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Descripció. Dotzena edició d'aquesta jornada que versa sobre una qüestió de fons i tanmateix 
d'actualitat. Enguany la jornada se centra en EL valor de la cultura icomptarà amb la participació 
del'expert en gestió cultural i actual gerent de l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Martí i del filòsof i 
professor titular d'Història de les Idees estètiques a la Universitat de Girona (UdG), Xavier Antich. 

 
El valor de la cultura 
 XII Jornada Ernest Lluch de Torroella de Montgri 
 
Dia:Dissabte 3 Octubre 
Hora: 10:30 
Lloc:Auditori Museu de la Mediterrània 
Carrer d'Ullà 31 - Torroella de Montgrí 
Organitzen: Museu de la Mediterrània i Fundació Ernest Lluch 
 
  
Argumentari 
 
Per què la cultura com un dels instruments cabdals i potenciadors de la creativitat humana –
juntament tal vegada amb l'educació- ha esdevingut un dels sectors més castigats per la crisi i les 
subsegüents retallades pressupostàries? La cultura, a més, pateix sovint –ja sigui en èpoques de 
crisi o sense crisi- les conseqüències de dues concepcions que, per separat o combinades, acaben 
per debilitar-la i per infravalorar-la. Per un costat, moltes vegades se la considera un luxe innecessari, 
un ornament prescindible, que solament sembla que té sentit quan hi ha temps i diners sobrers. 
D’altra banda, i des de la perspectiva economicista que domina totes les àrees del coneixement i de 
l'activitat humana, la cultura es mesura sobretot en termes de rendiment econòmic. De fet sovint hi 
ha qui insisteix en considerar-la un sector econòmic més, amb la seva corresponent aportació al PIB. 
Sense negar l'evident impacte econòmic que té i que ha de tenir la cultura, aquesta visió potencia o 
minimitza la funció de promoure, fomentar i activar la capacitat creadora i innovadora que té la 
cultura? És aquest el seu principal valor? 

 

 
 
 

Jornada Ernest Lluch a Torroella de Montgrí 
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Crònica 

Jordi Martí i Xavier Antich revaloritzen la cultura a Torroella 
XII Jornada Ernest Lluch de Torroella de Montgrí 
 
La cultura va centrar el debat de la dotzena Jornada Ernest Lluch de Torroella de Montgrí, que va 
tenir lloc dissabte al matí, a l'auditori del Museu de la Mediterrània. 

 

"La repolitització de la 
cultura", entesa com una 
recuperació del valor 
participatiu i 
d'empoderament popular 
va ser una de les 
qüestions abordades pels 
ponents en la jornada 
d'enguany dedicada a "El 
Valor de la Cultura". N'hi 
van haver més: el retorn a 
una idea de projecte que 
vagi més enllà del 
concepte de programació, 
la superació del debat 
basat en els sectors 
culturals, i l'obertura a les 
experiències a l'abast de 

tothom i no com un mer producte de consum. Dues ponències d'alçada de la mà de dues ments 
preclares en aquesta temàtica: l'exdirector de l'ICUB i actual gerent de l'Ajuntrament de 
Barcelona, Jordi Martí i del professor i filòsof, Xavier Antich. Ambdós ponents van retroalimentar-se 
en les seves intervecions i van propiciar un debat posterior que va comptar amb intervencions del 
públic assistent. 
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Activitats 

en l’àmbit de Memòria i Arxiu 
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Descripció: Cinquena 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 

 

V Jornada de Portes Obertes a l’Arxiu Ernest Lluch i Martín 
  

Dia:Dimecres 10 Juny 
Hora: 10:00 
Lloc: Edifici Biblioteca Ernest Lluch de Vilassar de Mar. SantaEulàlia 66-80, 08340 Vilassar de Mar 
Organitza:Arxiu Municipal de Vilassar i Fundació Ernest Lluch 
 

 
La jornada tindrà lloc el proper 
dimecres 10 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 
 
La Fundació Ernest Lluch ha celebrat la cinquena 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 10 
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. 

 
 

Galeria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jornada de Portes Obertes a l’Arxiu Ernest Lluch i Martín 
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Descripció. La web de la Fundació esdevé el principal vincle entre l’entitat, els seus 
membres i la societat en general. 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 (2015) com de 
les anteriors (2011-2014) 
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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 2015 

 

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

Dia: 24 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 

Ernest Lluch, explicat als alumnes d'ESO (2015) 
Valors cívics i vida i obra d'Ernest Lluch (2015) 
 
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. 

 

Ahir dimarts 24 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 
 

    
 

 

Valors cívics i vida i obra d'Ernest Lluch 
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L'IES Ernest Lluch premia els millors relats de 1r d'ESO 2015 
 La vida i obra d'Ernest Lluch a través de la particular mirada dels alumnes 
 
 

 

L'IES Ernest Lluch de Barcelona, ha 
premiat els treballs corresponents a la 
convocatòria d'enguany del Premi 
Ernest Lluch que organitza el propi 
institut. Es tracta d'escrits sobre Ernest 
Lluch redactats per l'alumnat de 1r 
d'ESO. Des d'aquí, la nostra més 
sincera enhorabona a tots els premiats. 
 
Posem a la vostra disposició els escrits 
mereixedors d'aquest premi, que els 
podeu llegir,aquí. I a més a més, 
enguany estrenen aquesta canço 
escrita i interpretada per professors de 
l'Institut, que reproduïm a continuació: 
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http://fundacioernestlluch.org/files/Narracions_2015.pdf
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Descripció. En virtut de la relació entre el FC Barcelona i la Fundació Ernest Lluch, des de fa 
dos anys se celebra una jornada acadèmica anual per parlar d’economia i futbol, dos conceptes 
que estan molt interrelacionats. El proper dilluns 27 d'abril a les 19.00 tindrà lloc el III Diàleg 
Acadèmic Ernest Lluch d’Economia i Futbol, a l'Auditori 1899 del FC Barcelona (recinte Camp 
Nou). L’acte serà presidit pel president del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu i pel 
president de la Fundació Ernest Lluch, Joan Majó. 

 
 

III Diàlegs Ernest Lluch d’Economia i Futbol 

El vector futbol en l’economia 
(o com entendre l'economia des del futbol) 

 
Dia: Dimecres 27 d’abril a les 19:00 hores 
Lloc: Auditori 1899 del FC Barcelona.  

 

 
 
 
Amb aquesta jornada centrada en El vector futbol en l’economia (o com entendre 
l'economia des del futbol), es pretén posar en valor com l’anàlisi del futbol actual pot servir 
també per a fer més propera i comprensible la recerca i els conceptes clau de l’àmbit 
econòmic. I és que l'enfocament econòmic en l'estudi de les ciències socials i el comportament 
humà té també la seva correspondència en el terreny esportiu, i el futbol. Les finances, 
l'economia experimental, l'economia del comportament, i la neuroeconomia poden ajudar a 
interpretar conductes generades a partir de la pràctica del futbol, i així el futbol és un joc que 
genera un coneixement que ens pot ajudar a entendre principis econòmics universals. Des de 
la Teoria de Jocs, per exemple, és possible arribar a considerar aspectes importants de l’esfera 
esportiva (o com l’economia pot ajudar al futbol); i de manera complementària un estudi centrat 
en el comportament dels jugadors a una tanda de penals reuneix aspectes de rendibilitat 
esportiva (guanyar una competició) i en conseqüència una translació econòmica. 
 
En el diàleg d'enguany, per a il.lustrar-ho, hi participaran el Dr. Ignacio Palacios-Huertas, 
economista, Catedràtic d’Administració, Economia i Estratègia de la London School of 
Economics i autor del llibre A Beautiful Game: How Soccer Can Help Economics i actual 
membre de la Junta Directiva de l’Athletic Club de Bilbao, i Walter Oppenheimer, periodista de 
El País. La presentació dels dialoguistes anirà a càrrec del Dr. Jaume García, Catedràtic 
d'Economia Aplicada de la Universitat Pompeu Fabra. 

Diàleg Ernest Lluch d’Economia i Futbol 
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http://fundacioernestlluch.org/ca/activitat/ii-conferencia-academica-ernest-lluch-d-economia-i-futbol


 

Programa 
 

Obertura 

• Josep Maria Bartomeu - President del FC Barcelona (pendent confirmació) 
• Joan Majó - President de la Fundació Ernest Lluch 

Presentació 

• Jaume García - Catedràtic d'Economia Aplicada de la Universitat Pompeu Fabra 

Diàleg 

• Ignacio Palacios-Huertas. Professor d'administració, economia i estratègia de la 
London School of Economics i membre de la Fundació Ikerbasque de la UPV/EHU. 

• Walter Oppenheimer. Periodista 

Cloenda 

• Pendent confirmació 
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http://fundacioernestlluch.org/ca/activitat/ii-conferencia-academica-ernest-lluch-d-economia-i-futbol


 

 
La Conferència Ernest Lluch sobre Economia i Futbol 
 
El FC Barcelona i la Fundació Ernest Lluch van signar el 2013 un conveni que estableix un marc 
global de col·laboració entre les dues entitats. Fruit d’aquesta aliança, i de les inquietuds de qui 
en dóna el seu nom, així com els interessos per a la reflexió i la divulgació de la cultura i l’esport 
que comparteixen les dues parts, es va acordar instaurar una conferència acadèmica anual 
sobre economia i futbol, que en la seva tercera edició pren el nom de Diàlegs Ernest Lluch 
d’Economia i Futbol. 
 
El diàleg d’enguany se centra en El vector futbol en l’economia (o com entendre 
l'economia des del futbol), posar en valor com l’anàlisi del futbol actual pot servir també per a 
fer més propera i comprensible la recerca i els conceptes clau de l’àmbit econòmic. Les 
finances, l'economia experimental, l'economia del comportament, i la neuroeconomia poden 
establir aproximacions interpretatives a conductes generades a partir de la pràctica del futbol, 
ja que el futbol és un joc que genera entorns interpretatius que poden vincular-se amb els 
principis econòmics universals. 
 
L’impacte de la crisi al futbol, va ser el tema de la jornada 2013 i L’Estadística al servei del 
futbol, el del 2014 
 
La Primera Conferència Acadèmica Ernest Lluch d'Economia i Futbol, es va celebrar el 17 de 
juny de 2013 a l'Auditori 1899 del FC Barcelona i se’n va editar un llibre amb les ponències que 
s’hi impartiren. 
 
Britànic d’origen però resident als EUA, el Dr. Stefan Szymanski (Stephen J. Galetti Collegiate 
Professor of Sport Management. de la Universitat de Michigan i Co-Director del Michigan Center 
for Sport Management), fou el ponent principal de la Primera Conferència Acadèmica Ernest 
Lluch d'Economia i Futbol. Precedit per les intervencions inicials dels senyors Carles Vilarrubí 
(Vicepresident de l’Àrea Institucional del FC Barcelona) i Enric Lluch (Vicepresident de la 
Fundació Ernest Lluch), la intervenció del professor Szymanski va emmarcar la relació existent 
entre el predomini mediàtic i esportiu del futbol en el món global d'avui i algunes de les debilitats 
estructurals que presenta el model econòmic en què se sustenta. Amb una erudit repàs als 
factors històrics que determinen el marc econòmic i financer dels clubs de futbol a Europa i 
Espanya, el professor Szymanski va posar sobre la taula alguns elements de discussió que 
varen ser recollits pels membres de la taula rodona posterior. El Cap d’Esports del diari El País, 
Ramon Besa, fou l'encarregat de conduir una taula de luxe que reunia a reconeguts experts com 
el Dr. Egon Franck (Catedràtic del Department of Business Administration–Strategic 
Management and Business Policy de la Universitat de Zurich. Membre de la UEFA Club Financial 
Control Body), el Dr. Plácido Rodríguez (Catedràtic d’Escola Universitària de la Universidad de 
Oviedo. President de la International Association of Sport Economists (IASE) i ex-president del 
Sporting de Gijón) i el Dr. Jaume García (Catedràtic d'Economia Aplicada de la Universitat 
Pompeu Fabra). Tots ells, persones de llarga trajectòria en l'estudi de les finances en el món del 
futbol i autors de diversos estudis de referència, com va quedar palès en les intervencions, 
acadèmiques, erudites, i summament divulgatives. 
 
I el 28 de maig de 2014 va tenir lloc la segona jornada Ernest Lluch sobre Economia i Futbol que 
va comptar 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 
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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. 
 
 
Ernest Lluch i el FC Barcelona 

 
Ernest Lluch era un intel·lectual valorat, un polític respectat i un comunicador enormement 
popular quan va ser assassinat el 21 de novembre del 2000. Al 2001 es va constituir la Fundació 
que porta el seu nom i que s’ubica a  Vilassar de Mar, vila natal d’Ernest Lluch. La raó de ser de 
la Fundació es sustenta en el que va ser la vida i l’obra de Lluch, que va deixar una petjada 
profunda en el camp del pensament, l’economia, la política i la cultura cívica catalana i 
espanyola. 
 
Però Ernest Lluch era també soci del Barça i un actiu militant en la difusió de la història i 
l’actualitat barcelonistes, ja fos en el marc de tertúlies de ràdio o espais formals o inversemblants 
en els que emetia opinió. El seu assassinat va commocionar als barcelonistes i el FC Barcelona li 
va retre un emotiu homenatge amb un minut de silenci a l’Estadi i col·locant una placa en el seu 
record el 21 de març del 2004 a l’entrada de la porta 15 i boca 208 que era la utilitzada per Lluch 
quan anava al Camp Nou. 
 
Tanmateix, la Fundació Ernest Lluch ha atorgat en diverses ocasions a persones o estaments 
del FC Barcelona el Premi a l’Esportivitat creat per reconèixer aquelles trajectòries o gestos que 
honoren a l’esport. Han estat els casos, al 2003, de la primera plantilla del  FC Barcelona per 
haver se pronunciat públicament contra la guerra i a favor de la pau; l’any 2005 a la selecció de 
futbolistes israelians i palestins que van jugar el Partit per la Pau el 29 de novembre del 2005 al 
Camp Nou; i l’any 2007 a l’entrenador Albert Puig, entrenador del futbol base, per la seva actitud 
pedagògica en un partit d’alevins entre el Barça i l’Espanyol. I al 2008, a l’Agrupació Barça 
Veterans com a reconeixement a la seva tasca exemplar i pionera en el foment de la solidaritat 
entre els ex jugadors.  
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Ignacio Palacios-Huertas i Walter Oppenheimer dialoguen sobre  
"El vector futbol en l'economia" 
 3r Diàleg Ernest Lluch d'Economia i Futbol 

 

El dilluns 27 d'abril va tenir lloc el III Diàleg 
Acadèmic Ernest Lluch d’Economia i Futbol, a 
l'Auditori 1899 del FC Barcelona, en el marc 
del qual es va fer lliurament als assistents del 
llibre resultant de la jornada de l'any passat. 
L'edició del llibre unida als parlaments inicials 
del vicepresident del FC Barcelona, Carles 
Vilarrubí i d'Enric Lluch, vicepresident de la 
Fundació Ernest Lluch, així com la cloenda a 
càrrec del president del clubJosep Maria 
Bartomeu, varen donar mostres de la voluntat 

d'ambdues institucions per a consolidar una activitat acadèmica orientada a unir l'economia i el 
futbol com a subjectes d'estudi. 
 
Amb aquesta jornada centrada en ‘El vector futbol en l'economia’ (o com entendre l'economia 
des del futbol),  des de la Fundació Ernest Lluch i des del FC Barcelona es pretenia posar en valor 
com l’anàlisi del futbol actual pot servir també per a fer més propera i comprensible la recerca i els 
conceptes clau de l’àmbit econòmic. Objectiu que es va fer plenament visible només iniciar-se el 
diàleg entre el periodista Walter Oppenheimer - qui va facilitar les explicacions expertes de l'altre 
dialguista- i Ignacio Palacios-Huerta, catedràtic d’Administració, Economia i Estratègia de la 
London School of Economics i autor del llibre A Beautiful Game: How Soccer Can Help Economics i 
actual membre de la Junta Directiva de l’Athletic Club de Bilbao. Currículum de luxe per un ponent 
de luxe, que va desgranar els passos seguits en el seu estudi centrat amb els xuts de tanda de 
penals i el comportament que se n'espera dels seus jugadors, i si si aquest comportament respon a 
lleis matemàtiques, o si a partir d'aquí es poden generar nous algoritmes. 
 
I és que l'enfocament econòmic en l'estudi de les ciències socials i el comportament humà té també 
la seva correspondència en el terreny esportiu, i el futbol. Les finances, l'economia experimental, 
l'economia del comportament, i la neuroeconomia poden ajudar a interpretar conductes generades 
a partir de la pràctica del futbol, i així el futbol és un joc que genera un coneixement que ens pot 
ajudar a entendre principis econòmics universals. Des de la Teoria de Jocs, per exemple, és 
possible arribar a considerar aspectes importants de l’esfera esportiva (o com l’economia pot ajudar 
al futbol); i de manera complementària un estudi centrat en el comportament dels jugadors a una 
tanda de penals reuneix aspectes de rendibilitat esportiva (guanyar una competició) i en 
conseqüència una translació econòmica. 
 
El diàleg d'enguany, va comptar també amb la presentació a càrrec del Dr. Jaume García, 
Catedràtic d'Economia Aplicada de la Universitat Pompeu Fabra, expert i bon coneixedor de les 
poderoses relacions entre economia i futbol i un dels principals impulsors d'aquest projecte. Les 
paraules finals de l'acte van anar a càrrec del president blaugrana Josep Maria Bartomeu, qui va 
valorar l'encert d'organitzar aquests diàlegs i qui va posar damunt la taula la necessitat de tractar en 
una edició futura el papers dels estadis com a generadors i actius econòmics dels clubs de futbol. 
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Descripció. Des de fa 15 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. Enguany la 
temàtica quedava lluny de l’`poca que Lluch treballà i s’està preparant amb tt el de l’any 
vinent 2016. 

 
 

Es projecta amb èxit "Música Celestial" a la basílica de Santa 
Maria del Pi 

 

El passat dissabte 18 de juliol a la basílica de Santa Maria del 
Pi (Barcelona) davant de prop d'un centenar de persones va 
tenir lloc la presentació del llargmetratge  ‘Música 
Celestial’. Es tracta d'un documental que aprofundeix en les 
peripècies del fons de partitures barroques de Canet de Mar, 
un dels més importants del país. La misteriosa formació 
d’aquest impressionant llegat, particularment ric en partitures 
dels grans mestres del segle XVII, està relacionada amb la 
figura del compositor Tomàs Milans (1680-1742), mestre de 
capella del Palau Reial menor (conegut també com a Palau de 
la Comtessa) de la ciutat de Barcelona. Històricament aquest 
músic també havia estat conegut per haver acompanyat amb la 
seva música i la seva arpa les hores finals de Sant Josep Oriol. 
 
La aproximació a aquest fons permet conèixer la quotidianitat 
dels mestres de capella, la concepció de la música com a 
element substancial dins la litúrgia barroca, i a la seva condició 
de símbol en la recerca incessant de la inspiració. 

 
El llargmetratge documental, amb guió i direcció d'Àngels Diemand-Hartz i Luis Vega, compta amb 
la presència, entre d’altres, de l’escriptor i assagista Ramón Andrés; de l’especialista en Historia de 
l’Art i Simbolisme Raimon Arola, i dels musicòlegs Josep Dolcet i Josep Maria Gregori.  
 
Música catalana del S. XVIII 
 
La interpretació musical va anar a càrrec de la Camerata Simfonia s. XVIII, dirigida per Jordi Ribell; i 
del cor de la Capella Musical de Santa Maria del Pi de Barcelona, amb el mestre Josep Martí i 
Montoliu al capdavant. Ambdues formacions varen interpretar partitures inèdites del mateix Tomàs 
Milans, així com dels mestres Benet Buscarons (1647-1711) i Joan Crisòstom Ripollès (ca. 1680-
1747). 

Festival de Músiques de Torroella de Montgrí 
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Memòria d’activitats 2015 

SECCIÓ ARAGONESA 
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Per motous de restricción econòmica i d’acord amb el rector de la Universitat de 
Saragossa la Càtedra es troba en aquests moments suspesa a l’espera de que 
institucionalmente i aconòmicament aquesta assoleixi la capacitat adecuada per 
continuar les seves activitats. 

 
La Càtedra es regeix per una comissió mixta configurada a parts iguals entre membres 
de la Universidad de Zaragoza i la Fundació Ernest Lluch  

 
 

La Infanta y el Cardenal es presenta a Saragossa 
 
La secció aragonesa de la Fundació impulsa la presentació d'aquesta obra 
 
Dia:Dimarts 17 Març 
Hora:19:30 
Localització: Espacio Patio de la Infanta. Ibercaja - Zaragoza-. 
Organitza:Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País y la Sección Aragonesa de la Fundación Ernest 
Lluch 
 
  
 

La Real Sociedad Económica Aragonesa de 
Amigos del País i la Secció Aragonesa de la 
Fundació Ernest Lluch promouen la presentació 
del llibre 
La infanta y el cardenal, d'Ángel Alcalá sobre la 
veritable història del matrimoni morganàtic 
de Dom Lluís de Borbó i Farnesio i Maria Teresa 
de Vallabriga. 
 
L'acte comptarà amb l'intervenció de: 
 
• Eloy Fernández Clemente, catedràtic 

de la Universidad de Zaragoza 
• Juan Domínguez Lasierra, periodista 

del Heraldo de Aragón 
• Ángel Alcalá, catedràtico emèrit del 

Brooklyn University City College de Nova 
York 

 
 

Càtedra Ernest Lluch de Pensament Econòmic 
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IV Cicle de conferències Primera Plana de la Economía 
 

Mirades a la desigualtat (Pobresa, misèria i crisi econòmica) 
IV Cicle Primera Plana de l'Economia – Ibercaja - Saragossa  
 
Dies: 
Dilluns 9 Novembre 19:30 
Dilluns 23 Novembre 19:30 
Localització: 
  Sala Aragó. Ibercaja. Pati de la Infanta. Saragossa 
Organitzen: Fundación Ernest Lluch, Sección Aragonesa e Ibercaja obra Social. Colabora el Ilustre Colegio 
de Economistas de Aragón 

 
La Fundació Ernest Lluch, a través de la Secció 
Aragonesa, que va començar el seu camí fa deu anys, ve 
desenvolupant diverses activitats acadèmiques i culturals 
dedicades al pensament econòmic, dirigides al món 
universitari i a la societat civil. Per la seva dedicació a la 
reflexió sobre temes relacionats amb l'economia, ha 
concedit un interès especial a l'anàlisi i desenvolupament 
de l'actual crisi econòmica i la seva repercussió a 
Espanya. La Càtedra Ernest Lluch va analitzar, en les tres 
primeres edicions del cicle Primera Plana de l'Economia, 
les repercussions de la crisi sobre aspectes concrets com 
l'ocupació, la sanitat, l'educació i la posició d'Espanya a la 
Unió Europea.  
 
La Fundació Ernest Lluch, dedica el quart cicle de 
conferències (del 9 al 30 de novembre) a un tema 
d'enorme interès: la pobresa a Espanya i lel seu 

agreujament arran de la crisi econòmica. Amb el títol "Quatre mirades sobre la 
desigualtat" s'abordaran temes com: la distribució de la renda i els aspectes fiscals de la 
desigualtat en la seva primera part; i l'anàlisi de la pobresa, així com una consideració ètica sobre 
la mateixa, en la segona. En el cicle intervindran professors universitaris i professionals de 
reconegut prestigi en les diverses matèries que donaran lloc a debats de la màxima actualitat. 
 
Les Quatre mirades sobre la desigualtat pretenen contribuir a una reflexió sobre els problemes 
econòmics de la societat on vivim. 
 
1. Conferència inaugural (Taula Rodona): La pobresa a examen 
 
Data: 9 de novembre 
Hora: 19:30 
Lloc: Sala Aragó. Ibercaja. Pati de la Infanta. Saragossa 

• Jaume Sanau. Director de Càritas Diocesana de Saragossa 
• Teresa Soro. Fundació Picarral 
• Diego Enríquez. Coordinador de Seguretat del Departament de Justícia de la Generalitat de 

Catalunya- Ex director dels Centres Penitenciaris de la Model i Can Brians de Barcelona 
Presenta: Alfonso Sánchez Hormigo, president de la Secció Aragonesa de la Fundació Ernest 
Lluch 
Coordina: Eva Pérez Sorribes, directora de Continguts de Ràdio Saragossa. Cadena SER 
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2. Conferència: Distribució de la renda i desigualtat social 
 
Data: 16 de novembre 
Hora: 19:30 
Lloc: Sala Aragó. Ibercaja. Pati de la Infanta. Saragossa 
 
• Luis Ayala - Catedràtic d'Economia Pública, de la Universitat Rei Joan Carles I 

Presenta: Alfonso Sánchez Hormigo, president de la Secció Aragonesa de la Fundació Ernest 
Lluch 
Dirigeix espai preguntes: Alberto Sánchez, editor del Diari Econòmic d'Aragó Ràdio 
 
3. Conferència: Aspectes fiscals de la desigualtatData: 23 de novembre 
Hora: 19:30 
Lloc: Sala Aragó. Ibercaja. Pati de la Infanta. Saragossa 
 
 
• Julio López Laborda. Catedràtic d'Economia Pública de la Universitat de Saragossa 

Dirigeix espai preguntes: Montse Llorente, periodista de la Secció d'Economia de Heraldo de 
Aragón 
Presenta: Alfonso Sánchez Hormigo, president de la Secció Aragonesa de la Fundació Ernest 
Lluch 
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IV Conferència Enrique Fuentes Quintana 
 

Recuperació econòmica: fortaleses i febleses 
  

Dia:Dimarts 2 Juny 
Hora:12:30 
Localització: Ibercaja Patio de la Infanta (calle San Ignacio de Loyola, 16. Zaragoza) 
Organitza: Sección Aragonesa de la Fundación Ernest Lluch Colaboran: Obra Social de Ibercaja y el Ilustre 
Colegio de Economistas de Aragón 
 
  

El pròxim dimarts 2 de juny, a Ibercaja Patio 
de la Infanta (carrer San Ignacio de Loyola, 
16. Saragossa), la Secció Aragonesa de la 
Fundació Ernest Lluch amb la col·laboració 
de l'Obra Social Ibercaja i l' II·lustre Col·legi 
d'Economistes d'Aragó, celebra la IV 
Conferència ‘Enrique Fuentes Quintana’; 
homenatge anual que Saragossa ret a 
l'il·lustre professor i economista. 
 

Recuperació econòmica: fortaleses i 
febleses és el tema que abordarà el 
professor Emilio Ontiveros, president d'AFI i 
Catedràtic d'Economia de l'Empresa de la 

Universidad Autónoma de Madrid, a la quarta edició de l'homenatge anual que la Secció Aragonesa 
de la Fundació Ernest Lluch, organitza en memòria de l'il·lustre professor Enrique Fuentes Quintana. 
 
Perfil del conferenciant: 
 
Emilio Ontiveros Baeza, és llicenciat i doctor en CC.EE. Va treballar durant més de set anys, en 
empreses industrials d'àmbit nacional. Catedràtic Economia de l'Empresa (Universitat Autònoma de 
Madrid), de la qual va ser vicerector durant quatre anys. Va formar part del primer quadre de 
professors de la Facultat de Ciències Empresarials (ara Economia i Empresa) de Saragossa, 
impartint classes durant les seves tres primeres promocions. Fundador i President d'Afi (Analistes 
Financers Internacionals). Autor de diversos llibres i nombrosos articles i col·laboracions en revistes 
especialitzades. Col·labora habitualment en diversos mitjans de comunicació. Ha rebut diversos 
premis a la seva activitat investigadora i de divulgació de l'economia. 
 

Vinculació de Fuentes Quintana amb Saragossa 
 
Com a conseqüència del seu nomenament com a doctor honoris causa de la Universitat de Saragossa (1995), el 
llavors president de Caixa Inmaculada (CAI) - ara Grup Ibercaja-, Manuel Solà, 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 esfereïdora 
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Curs UIMP - Productivitat, equitat i desenvolupament.  
 
Debats sobre la distribució de la renda i la riquesa 
Seminari Universidad Internacional Menéndez Pelayo-Pirineos 2015 
 
Dies: 
Dijous 22 Octubre 09:00 
Divendres 23 Octubre 13:00 
Localització: 
Salón de actos de la Facultad de Economía y Empresa de Zaragoza 
 
Col·laboren: Fundació Ernest Lluch; Fundación Manuel Giménez Abad; Fundación Basilio Paraíso; Facultad de 
Economía y Empresa. Universidad de Zaragoza 
Patrocinan:Diputación de Huesca; Gobierno de Aragón. Departamento de Educación, Universidad, Cultura y 
Deporte; Colegio de Economistas de Aragón; Heraldo de Aragón  
 
 
Programa 
 
Dijous 22 d'octubre 
 
09:00 Entrega de la documentació 
 
09:30 Inauguració 
 
10:00 Las teorías de la distribución de los economistas clásicos y Marx 
 

• Alfonso Sánchez Hormigo. Profesor Titular de la Universidad de Zaragoza 
 
11:30 Las teorías de la distribución desde los economistas marginalistas y neoclásicos hasta 
la actualidad 
 

• Salvador Almenar Palau. Catedrático de Historia del pensamiento Económico. 
Universidad de Valencia 

 
12:45 Justicia y equidad en economía. Principales enfoques 
 

• Eduardo Bandrés Moliné. Catedrático de Economía Aplicada. Universidad de 
Zaragoza 

 
16:00 Efectos distributivos de las políticas públicas 
 

• Jesús Ruiz-Huerta Carbonell. Catedrático de Economía Aplicada. Universidad Rey 
Juan Carlos. Madrid 

 
17:30 Mesa redonda. Distribución, incentivos y justicia. 
 

• Eduardo Bandrés Moliné 
• Jesús Ruiz-Huerta Carbonell 
• Alfonso Sánchez Hormigo 

 
 
Divendres 23 d'octubre 
 
09:30 Desarrollo económico y equidad. Debates analíticos y políticos 
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• José Antonio Alonso Rodríguez. Catedrático de Economía Aplicada. Universidad 

Complutense de Madrid 
 
11:00 Crecimiento económico e integración. Discusión sobre la convergencia 
 

• Daniel Tirado Fabregat. Profesor Titular de Historia e Instituciones Económicas. 
Universidad de Valencia 

 
12:30 Mesa redonda ¿El crecimiento económico reduce la desigualdad? 
 

• Salvador Almenar Palau 
• José Antonio Alonso Rodríguez 
• Daniel Tirado Fabregat 

 
13:55 Cloenda 
 
 
Directors: 
 

• Alfonso Sánchez Hormigo.President de la secció aragonesa de la Fundació Ernest 
Lluch. Professor de la Universidad de Zaragoza 

• Salvador Almenar Palau.Catedràtic d'Història del pensament econòmic. Universitat 
de València 

 

Objectius del curs: 
 
L'anàlisi de les teories sobre la distribució funcional, personal i territorial de la renda i de la riquesa permet 
precisar l'origen d'algunes discrepàncies que emergeixen en el si de la pròpia Ciència econòmica. Discrepàncies 
que, a més, es multipliquen en considerar les diferents concepcions i criteris sobre la justícia o l'equitat. El curs 
es proposa proporcionar els instruments analítics fonamentals per comprendre un dels principals debats 
transversals del nostre temps, la complexa relació entre els incentius productius, l'equitat i el desenvolupament, 
així com les profundes implicacions que les estructures distributives generen sobre la dinàmica econòmica i 
social. 
 
Per això, el curs és d'interès per a tot aquell que vulgui aprofundir en l'estat de la qüestió sobre els diferents 
criteris sobre l'justícia i l'equitat així com en l'origen i solucions al greu problema de la desigualtat econòmica que 
pateix la nostra actual societat. 
 
Perfil dels destinataris: 
 
• Estudiants d'Economia i Empresa 
• Estudiants de Sociologia, Política i Dret. 
• Professionals i estudiosos de les diverses especialitats de les Ciències Socials i de la Comunicació. 
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Homenatge '15 anys sense Ernest Lluch' a Saragossa 
 
Dia: Dijous 10 Desembre 
Hora: 19:30 
Lloc: Sala de Actos de Caixaforum (C/ José Anselmo Clavé, 4, 50004 Zaragoza). 
Organitza: Sección aragonesa Fundació Ernest Lluch 
Col·labora: Heraldo de Aragón i Obra Social "la Caixa" 
 
 
La secció aragonesa de la Fundació Ernest Lluch organitza aquest acte d'homenatge en record del 
professor Ernest Lluch, en el quinzè aniversari del seu assassinat, que es va complir el passat 21 de 
novembre. 
 
L'acte tindrà lloc el proper dijous, 10 de desembre, a les 19h. a la Sala d'Actes de Caixaforum 
Zaragoza i comptarà amb la participació de Joan Majó, President de la Fundació Ernest Lluch; 
Alfonso Sánchez, President de la Secció Aragonesa de la Fundació Ernest Lluch, i Enrique Barón, 
expresident del Parlament Europeu, que pronunciarà una xerrada titulada: 
 
 
"La Unió Europea: ¿Federació o Imperi?" 
 
El quartet de corda Nevá, interpretarà la peça "Adiós Nonino" d'Astor Piazzola, escrit en memòria del 
seu pare, i que va ser un dels compositors favorits d'Ernest Lluch 
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Lliçó - Debats a la Nau (València): Estat de dret i reforma constitucional 
 
Una lliçó magistral en record a Ernest Lluch en el marc de l'exposició 'Mestres de ciutadania'. 
Cicle Actualitat i llegat de: Manuel Broseta, Ernest Lluch, Francisco Tomás y Valiente. 
 

Dia: Dimecres 14 Gener 
Hora: 19:00 
Lloc:: La Nau, Centre Cultural de la Universitat de València (c / Universitat, 2). 
Organitza: Universitat de València amb la col·laboració de la Fundació Ernest Lluch 
 
 
Hi participen: 
 

• Pascual Sala Sánchez: Jurista, expresident del Tribunal Suprem i el Consell General del 
Poder Judicial, i expresident del Tribunal Constitucional. 

• Enrique Barón Crespo:Economista, advocat i polític, president de la International Yehudi 
Menuhin Foundation i l'European Foundation for the Information Society. 

• Santiago Muñoz Machado: Catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat Complutense, 
acadèmic de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, i membre de la Real Academia 
Española 

Modera: Esteban Morcillo. Rector de la Universitat de València. 
Presenta: Marc Baldó. Catedràtic d'Història Contemporània de la Universitat de València i comissari 
de l'exposició Mestres de Ciutadania. 
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Sala, Barón, i Muñoz analitzen el canvi de la Carta Magna amb la inspiració  
de Lluch, Broseta i Tomás y Valiente 
Una lliçó magistral en record a Ernest Lluch en el marc de l'exposició 'Mestres de ciutadania', 
el 14 de gener a València. 

 

A la presentació de la conferència sobre la 
reforma de l'Estat, el passat 14 de gener a 
València, el rector de la Universitat de València 
va recordar la relació de Pascual Sala, Enrique 
Barón o Santiago Muñoz amb els tres il·lustres 
professors assassinats per ETA als quals 
rendeix tribut l'exposició de La Nau. 
  
Els tres ponents, també coincideixen en haver 
abordat l'ordenament territorial de l'Estat i els 
diferents models jurídics i polítics que 

implica. Muñoz Machado, doctor honoris causa per la Universitat de València, com també Sala, va 
rebre el Premi Nacional d'Assaig 2013, per Informe sobre España. Repensar el estado o 
destruirlo (Crítica, 2012), on suggereix un renovat escenari constitucional des de bases jurídiques 
sòlides. 
 
En el seu últim assaig (La era del federalismo, RBA, 2014), Enrique Barón aviva el debat sobre la 
vigència del federalisme com a fórmula de govern efectiva per enfrontar els reptes socials, econòmics 
i polítics de l'actualitat. Per la seva banda, Pascual Sala ha desenvolupat un paper clau en els últims 
anys des dels òrgans de govern de la judicatura a Espanya. 
 
Llegir la notícia completa a El País Digital, aquí. 
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Concert Anual en Memòria d'Ernest Lluch a Alaquàs (València) 
 
 

Descripció. Emmarcat dins del XXI Cicle de Concerts de Tardor, 
l'Ajuntament d'Alaquàs i la secció valenciana de la Fundació Ernest Lluch, 
presenten el Concert Anual en Memòria d'Ernest Lluch que es celebrarà al 
Castell d’Alaquàs el 28 de novembre a las 19 hores. 

Crònica 

Un concert al Castell d'Alaquàs homenatja Ernest Lluch 15 anys 
després del seu assassinat 
 
Alaquàs va celebrar el passat dissabte 28 de novembre el Concert Anual en 

Memòria d’ Ernest Lluch, una actuació emmarcada dins del cicle de Concerts de Tardor 
organitzat per l’Ajuntament d’Alaquàs i que se celebra cada any per retre homenatge al que fóra 
una persona clau en la defensa de les llibertats i el diàleg al país, Ernest Lluch, polític espanyol 
assassinat per ETA l’any 2000. 
 
L’acte va comptar amb la presència del Conseller d’Hisenda i Model Econòmic,Vicent Soler 
Marco i membre de la Fundació Ernest Lluch, que junt amb l’Alcaldessa d’Alaquàs, Elvira 
García Campos i el President de la Secció Valenciana de la Fundació Ernest Lluch, Salvador 
Almenar, van ser els encarregats de retre homenatge a Ernest Lluch. En l’acte va estar present 
també la Subsecretària de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic; Eva Martínez Ruiz, el 
Director General de Tributs i Joc,Eduardo Roca Hernáiz i el Director General de Tecnologies 
de la Informació i les Comunicacions, Vicente Aguiló Lucía. 
 
En les intervencions es va posar de manifest la gran personalitat d’Ernest Lluch. El Conseller 
d’Hisenda, membre de la Fundació, va destacar “el càracter compromés de Lluch i la seua 
entrega per la democràcia i la llibertat” i va recordar que van ser precisament aquests valors el 
que van fer que fóra 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 tardofranquisme. Per a 
l’Alcaldessa d’Alaquàs, aquest polític espanyol és “patrimoni de tots nosaltres que ens ha deixat 
grans valors i suposa per a mi un model de referència de polític que representa la lluita per la 
democràcia”. Per la seua banda, el president de la Secció Valenciana de la Fundació va 
destacar “el treball professional i intel·lectual de Lluch tot i que va recordar que va ser el Ministre 
de la Sanitat Pública”. 
 
A continuació va tindre lloc el concert estar protagonitzat per la soprano i veïna d’Alaquàs,Saray 
García, acompanyada del vibràfon, Manuel Roda que va estar composat per peces com Del 
cabello más sutil de Fernando Obradors, Elegia Eterna d’Enrique Granados, Je te veux d’Erik 
Satie, Summertime Porgy and Bess de G Gershwin i Think of me de The phantom of the opera 
com Memory de Cats d’ A.L Webber. 
 
Amb aquest concert es clausura el XXI Cicle de Concerts de Tardor organitzat per l’Ajuntament 
d’Alaquàs. 
 
*Crònica facilitada per l'Ajuntament d'Alaquàs 
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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 X 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.  
 
Presentació Justificacions 
 
Dia 14 de gener 
Debats a la Nau (València): Estat de dret i reforma constitucional 
 
Dia 25 
En memòria d’Ernest Lluch 
La Fundació Ernest Lluch convida assistir als actes d’inauguració que se celebren aquest proper 
diumenge a les localitats de Maià de Montcal (Garrotxa) i Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental). 
 
Dia 26 
Cohesió social i democracia, el darrer diàleg del cicle a Madrid 
Amb la participació de: José Luis Rodríguez Zapatero i Sami Naïr. 
 

Febrer 
 

Dia 11 
Acte IX Beca de Recerca Ernest Lluch 
Acte de presentació i lliurament de la Beca de Recerca Ernest Lluch.  

Dia 19 
Dimensions de la desigualtat social 
X Jornada de Ciències Polítiques i Socials – UPF 
 
 
 

Març 
 
Dia 17 
La Infanta y el Cardenal es presenta a Saragossa 
La secció aragonesa de la Fundació impulsa la presentació d'aquesta obra 
 
Dia 24 
Valors cívics i obra d’Ernest Lluch – IES Ernest Lluch Barcelona 
 
 

Abril 
 
 
Dia 15 
Diàleg per Barcelona-RBA 1: Jaume Collboni i Lluís Bassets 
Alcaldables per Barcelona dialoguen amb periodistes i persones de l’àmbit cultural a l’Auditori RBA 
 

3. Històric Cronològic d’Activitats 2015 
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Dia 16 
Diàleg per Barcelona-RBA 2: Alberto Fernández Díaz i Albert Gimeno  
Alcaldables per Barcelona dialoguen amb periodistes i persones de l’àmbit cultural a l’Auditori RBA 
 
Dia 21 
Diàleg per Barcelona-RBA 3: Alfred Bosch i Albert Sánchez Piñol 
Alcaldables per Barcelona dialoguen amb periodistes i persones de l’àmbit cultural a l’Auditori RBA 
 
Dia 22 
Diàleg per Barcelona-RBA 4: Ada Colau i Gemma Nierga 
Alcaldables per Barcelona dialoguen amb periodistes i persones de l’àmbit cultural a l’Auditori RBA 
 
Dia 27 
Fi termini presentació treballs beca de Batxillerat 
 
Dia 27 
‘El vector futbol en l'economia’ 
III Diàleg Acadèmic Ernest Lluch d’Economia i Futbol – FCB  
Participen: Palacios-Huertas; Oppenheimer i J.García 
 
Dia 28 
Diàleg per Barcelona-RBA 4: Xavier Trias i Sílvia Coppulo 
Alcaldables per Barcelona dialoguen amb periodistes i persones de l’àmbit cultural a l’Auditori RBA 
 
 
 

Maig 
 
Dia 8 
El deute públic dels estats: què ens espera? 
Diàlegs d’Economia a Vilassar de Mar - 1r diàleg del cicle 2015: J.Tugores i M.Vilalta 

Dia 22 
Lliurament del Premi Ernest Lluch de Ciències Socials i Polítiques 2013 
 
 

Juny 

Dia 2 
IV Conferència Enrique Fuentes Quintana: Recuperació econòmica, fortaleses i febleses 
Quarta edició d’aquest homenatge anual que Saragossa ret a l'il·lustre professor i economista, amb 
Emilio Ontiveros 

Dia 10  
Jornada de Portes Obertes a l’Arxiu Ernest Lluch i Martín  
V 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. 

Dia 12 
Noves formes de l'Estat del Benestar: sobre Renda Bàsica 
Diàlegs d’Economia a Vilassar de Mar – 2n diàleg del cicle 2015: Torrens i Raventós. 
 

Juliol 
 
Dies 2-3 
Seminari UIMP - Polítiques per a millorar el pronòstic del Sistema Nacional de Salut 
Encuentro «Ernest Lluch» - UIMP Santander 
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Dia 2 
Presentació Llibre 8 Diálogos sobre desigualdad y democracia (Santander) 
 
Dia 18 
Música Celestial a Santa Maria del Pi 
Presentació del llargmetratge documental sobre un dels fons de partitures barroques més importants 
del país. Col·laboració de la Fundació Ernest Lluch en la difusió del documental. 
 
 
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.  
 
 

Setembre 
 
 
Les fundacions Gaspar Casal i Ernest Lluch signen un conveni de col·laboració 
 
Dia 29 
Inici Cicle Diàlegs – CaixaFòrum BCN  
Diàleg 1 Dialoguen: Joaquin Arango– Geert Cami 
 

Octubre 
 
Dia 3 
El valor de la cultura – XII Jornada Ernest Lluch a Torroella de Montgrí 
Participen: Xavier Antich-Jordi Martí 
 
Dia 6 
Projecte Diàlegs -Diàleg 2 
Dialoguen: Anna Terrón – Ángel Losada 
 
Dia 13 
Projecte Diàlegs – Diàleg 3 
Dialoguen: Mariano Marzo-Cristina Narbona 
 
Dia 20  
Projecte Diàlegs – Diàleg 4 
Dialoguen: Joan Maria Esteban-José Fernández Albertos 
 
Dies 22 i 23 
Seminari Universidad Internacional Menéndez Pelayo-Pirineos 2015 - Zaragoza 
 
Dia 27  
Projecte Diàlegs – Diàleg 5 
Dialoguen: Joaquin Almunia-Andreu Missé 
 

 
 

Novembre 
 
Dia 3 
Projecte Diàlegs – Diàleg 6 
Dialoguen: Jordi Gual – Emilio Ontiveros 
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Dia 4 
Jornada sobre Municipis 2014 
 
Dia 9 
1a conferència del Cicle Primera Plana - Zaragoza 
 
Dia 10 
Projecte Diàlegs – Diàleg 7 
Dialoguen: Joan Tugores – Federico Steinberg 
 
Dia 16 
2a conferència del Cicle Primera Plana - Zaragoza 
 
Dia 17 
Projecte Diàlegs – Diàleg 8 
Dialoguen: Sara de la Rica – Josep Joan Moreso 
 
Dia 20 
 
Acte Homenatge 15 anys sense Ernest Lluch + Diàleg sobre l’Economia en un món desigual – 
Vilassar de Mar 
Diàlegs d’Economia a Vilassar de Mar – 3r diàleg del cicle 2015: JM. Bricall i A. Castells 
 
Concert en Memòria d’Ernest Lluch – Alaquàs. 
 
Dia 23 
3a conferència del Cicle Primera Plana - Zaragoza 
 
 
novembre  
Lliçó magistral i homenatge a Ernest Lluch – UV - València 
 
 

Desembre 
 
10 desembre – Seminari Ernest Lluch UB (Econòmiques) 
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	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 so...
	Arran de la participació de Mario Bedera a un acte del PSC-Vilassar de Mar a la Biblioteca Ernest Lluch, per petició expressa del mateix diputat socialista al Congrés i exsecretari d'Estat d'Educació amb el ministre Ángel Gabilondo, va visitar la seu ...

	Diàlegs: Reptes econòmics i socials en l’horitzó europeu
	Joaquin Arango i Geert Cami demanden una millor gestió de la migració
	Ahir, dimarts 29 de setembre es va celebrar el primer diàleg del Cicle 2015
	Anna Terrón i l'ambaixador Losada reclamen més Europa i més cooperació amb els països veïns
	Ahir, dimarts 6 d'octubre es va celebrar el segon diàleg del Cicle 2015
	Narbona i Marzo reivindiquen la importància de traçar bones polítiques energètiques
	Ahir, dimarts 13 d'octubre es va celebrar el tercer diàleg del Cicle 2015
	L'abast d'un món desigual a debat, en el quart diàleg protagonitzat per J. Fernández Albertos i Joan M. Esteban
	Ahir, dimarts 20 d'octubre es va celebrar el diàleg sobre Distribució de la riquesa i cohesió social. Predistribució vs redistribució.
	Ahir, dimarts 27 d'octubre es va celebrar el diàleg sobre Els reptes econòmics i socials d'Europa al món.
	La unió bancària i les polítiques europees postcrisi des de diferents angles
	Jordi Gual i Emilio Ontiveros van protagonitzar el sisè diàleg celebrat dimarts passat, 3 de novembre
	Steinberg i Tugores dialoguen sobre els condicionants geoestratègics i econòmics del TTIP
	El dimarts 10 de novembre es va celebrar el setè diàleg del cicle d'enguany
	Crònica
	Sara de la Rica i Josep Joan Moreso clouen el cicle de Diàlegs d'enguany
	Educació, talent i mercat laboral centren el vuitè i últim diàleg a CaixaForum Barcelona
	Amb el diàleg  El Futur de l’educació i el treball a Europa: gestió del talent en l’economia global protagonitzat per Sara de la Rica (Catedràtica d’Economia de la Universidad del País Vasco i rectora de la Càtedra FEDEA "Fuentes Quintana" d'Investiga...
	De la necessitat de reformes al lament de les dificultats intrínsiques d'introduir canvis al món institucional i polític espanyol, passant per una nova conceptualització de l'escola i la universitat del Segle XXI, així com una formació professional m...
	D'altra banda, també es va tractar la mancança d'eficiència organitzativa i de productivitat d'un país que no ha sabut adequar l'horari laboral en pro d'una millor i necessària conciliació familar. Fet que segons de la Rica empeny a la dona a multipl...
	Amb aquest diàleg que va comptar amb un parlament inicial del president de la Fundació Ernest Lluch, Joan Majó, es va agrair la presència del públic assistent i se'l va emplaçar a assistir en la propera edició que serà a la Tardor del 2016.

	Sinopsi:
	8 Diálogos sobre la desigualdad y la democracia
	Contingut i capítols:
	El llibre 8 Diálogos sobre desigualdad y democràcia es presenta a la seu de la UIMP

	Jaume Collboni i Lluís Bassets inauguren el cicle ‘Diàlegs per Barcelona’
	El 1r dels diàlegs a l'auditori RBA entre alcaldables a la ciutat de Barcelona i periodistes de prestigi

	Alberto Fernández Díaz i Albert Gimeno, protagonitzen el 2n Diàleg
	El 2n dels diàlegs a l'auditori RBA entre alcaldables a la ciutat de Barcelona i periodistes de prestigi

	Crònica
	Els economistes Tugores i Vilalta obren el cicle de Diàlegs  d'Economia
	"El deute dels Estats", primer diàleg del cicle Diàlegs Ernest Lluch d'Economia a Vilassar de Mar

	Crònica
	La renda bàsica centra el 2n Diàleg Ernest Lluch d'Economia a Vilassar
	Els economistes Daniel Raventós (UB ) i Lluís Torrens (IESE) protagonitzaren aquest diàleg celebrat el passat 12 de juny

	Crònica
	La Fundació promou un diàleg entre Bricall i Castells en els 15 anys sense
	Ernest Lluch
	Josep Maria Bricall i Antoni Castels protagonitzen el diàleg "L'economia en un món desigual"
	Acte de presentació – Crònica
	Es lliura la IX Beca de Recerca i es presenta el llibre resultant de la convocatòria anterior
	Els joves doctors Antoni Sánchez i Carcelén i Andrea Ricci, protagonitzen l'acte de la Beca de Recerca Ernest Lluch d'enguany
	Els diputats de l’antiga Corona d’Aragó a les Corts de Cadis (1808-1812)
	Pròleg de Lluís Roura Aulinas
	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 Lluc...


	Convocatòria  Xè Premi
	Bases del Xè Premi
	Finalistes i acte de lliurament del Premi Ernest Lluch de Ciències Socials i
	Polítiques 2015
	Imatges lliurament del X Premi Ernest Lluch de Ciències Socials i Polítiques
	Dimensions de la desigualtat social
	X Jornada de Ciències Polítiques i Socials - UPF

	Les desigualtats socials a fons
	Prop de dos-cents alumnes van poder gaudir de les intervencions dels professors Joan Benach, Xavier Bonal, Sara Moreno i Albert Recio en la desena Jornada Ernest Lluch de Ciències Polítiques i Socials
	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.

	El pensament econòmic en l'economia actual
	XIIIè Seminari Ernest Lluch d'Economia a la UB, amb els professors d'Economia: Salvador Almenar, Alfonso Sánchez-Hormigo, Javier San Julián i Antón Costas
	Crònica
	La Facultat d'Economia i Empresa de la UB recorda Ernest Lluch amb un sentit acte d'homenatge
	Una placa commemorativa i una jornada acadèmica sobre l'actualitat de la Història del Pensament Econòmic, van centrar l'emotiva jornada d'ahir.

	Polítiques per a millorar el pronòstic del Sistema Nacional de Salut
	Encuentro Ernest Lluch - UIMP Santander 2015

	Propostes i debats sobre el Sistema Nacional de Salud a la seu de la UIMP
	<<Encuentro Ernest Lluch>> Trobada anual en el marc dels Cursos d'Estiu de la UIMP, a Santander
	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 loca...
	Programa


	L'emergència social al món local i el cas de l'acollida de refugiats, temes
	centrals de la Jornada sobre Municipis 2015
	La jornada es va celebrar ahir dimecres 4 de novembre a l'Ateneu Barcelonès
	En un 2015 marcadament electoral i després d’uns mesos de posada en marxa dels consistoris catalans, aquests han de fer front a velles i noves necessitats ciutadanes, amb el marc competencial derivat de la nova LRSAL i amb un pressupost limitat que co...
	En aquest context és en el que s'ha desenvolupat una jornada centrada en l’emergència social al món local i al mateix temps pretén posar èmfasi en el cas de l’acollida dels refugiats. En aquest sentit la Jornada va donar veu a representants instituci...
	Una taula rodona de bones pràctiques i millors intencions, a l'entorn de l'emergència social i l'acollida dels refugiats, va reunir sota la moderació del coordinador del comitè operatiu d’acollida de les persones refugiades de la Generalitat de Catal...

	Enllaços d'interès:
	Tall informatiu a La Xarxa Televisions Locals
	El valor de la cultura
	XII Jornada Ernest Lluch de Torroella de Montgri

	Crònica
	Jordi Martí i Xavier Antich revaloritzen la cultura a Torroella
	XII Jornada Ernest Lluch de Torroella de Montgrí
	Descripció: Cinquena 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

	V Jornada de Portes Obertes a l’Arxiu Ernest Lluch i Martín
	Descripció. La web de la Fundació esdevé el principal vincle entre l’entitat, els seus membres i la societat en general. 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.
	Crònica

	Ernest Lluch, explicat als alumnes d'ESO (2015)
	Valors cívics i vida i obra d'Ernest Lluch (2015)
	Galeria

	La vida i obra d'Ernest Lluch a través de la particular mirada dels alumnes
	Descripció. En virtut de la relació entre el FC Barcelona i la Fundació Ernest Lluch, des de fa dos anys se celebra una jornada acadèmica anual per parlar d’economia i futbol, dos conceptes que estan molt interrelacionats. El proper dilluns 27 d'abril...
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