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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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Memòria d’activitats 2016 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Àmbit Institucional 

2. Memòria detallada d’activitats 
per àmbits temàtics 

 
CATALUNYA 
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El FC Barcelona i la Fundació Ernest Lluch prorroguen el seu acord de   
col·laboració 
Aquest migdia els presidents Joan Majó (Fundació Ernest Lluch) i Josep Maria Bartomeu (FC 
Barcelona) han signat l'acord entre ambdues entitats 
 
El FC Barcelona i la Fundació Ernest Lluch han acordat prorrogar l’acord de col·laboració que 
mantenen les dues entitats des del maig del 2013, gràcies al qual s’han organitzat conjuntament 
diferents activitats destinades a fomentar el diàleg, la recerca i la divulgació acadèmica, amb 
l’objectiu de contribuir al dinamisme del país a partir de l’anàlisi i la formació. 

 
 

 

 

La renovació de l’acord s’ha ratificat en un reunió que han mantingut aquest matí a les 
dependències del Camp Nou els màxims directius de les dues entitats. Per part de la Fundació 
Ernest Lluch hi han estat presents el president Joan Majó, acompanyat dels vicepresidentsEnric 
Lluch i Josep Maria Carreras, així com del director de la Fundació, Ferriol Sòria, i dels patrons de 
l’entitat, Jaume Garcia i Ramon Besa. I per part del FC Barcelona, el president Josep Maria 
Bartomeu i el vicepresident de l’Àrea de Relacions Internacionals i Institucionals, Carles Vilarrubí. 
  
Els representants d'ambdues entitats han manifestat la seva satisfacció pels resultats aconseguits a 
partir d’aquest acord que va expirar el 30 de juny passat, i s’han ratificat en el compromís de 
continuar amb aquesta col·laboració amb una pròrroga que allarga l’acord fins al 30 de juny del 
2018. 
 
Com a fet més rellevant d’aquesta col·laboració, cal destacar la instauració dels Diàlegs Acadèmics 
Ernest Lluch d’Economia i Futbol, que amb l’organització conjunta de la Fundació Ernest Lluch i de 
l’Àrea Institucional del FC Barcelona, el mes de juny passat, van arribar a la seva quarta edició. 
En les quatre edicions celebrades, aquestes jornades sobre economia i futbol han comptat amb la 
participació d’acadèmics i professionals de prestigi internacional, així com de diferents directius i 
altres personalitats vinculades a la docència, l’economia, la comunicació i el futbol. 
 

La Fundació Ernest Lluch i el FC Barcelona renoven el 
conveni de col·laboració 
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Els Diàlegs Acadèmics Ernest Lluch d’Economia i Futbol s’han convertit en una activitat de 
referència a Catalunya i Espanya, amb una gran acollida i participació de tots aquells que es 
mostren interessats en la reflexió i l’aproximació intel·lectual a l’economia del futbol i totes les 
derivades socials, esportives i culturals que genera. 
 
 
Ernest Lluch i el FC Barcelona 
 
Ernest Lluch era un intel·lectual valorat, un polític respectat i un comunicador molt popular que va 
ser assassinat el 21 de novembre del 2000. El 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 se 
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 també era 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 televisió, o en altres espais formals o 
inversemblants en què podia emetre la seva opinió.  
 
*Notícia basada en la nota de premsa publicada a la web del FC Barcelona 
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Patxi López i Miquel Iceta visiten la Fundació Ernest Lluch 
  

 

 Coincidint amb l'acte s 'Diàleg i pau, 5 anys sense la violència d'ETA' celebrat divendres passat 
25 de novembre, la secció local del PSC de Vilassar de Mar va organitzar per cinquè any consecutiu 
el seu particular homenatge a Ernest Lluch, amb la col·laboració de la Fundació. Per a l'ocasió es va 
comptar amb la participació d'en Patxi López, diputat al Congrés i ex-lehendakari i d'en Miquel Iceta, primer 
secretari del PSC, els quals van visitar la Fundació i varen signar en el Llibre d'Honor de la Fundació atesa la 
seva vindicació de la figura i obra d'Ernest Lluch. 
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Projecte “Diàlegs” de la Fundació Ernest Lluch 
 
 

Diàlegs 2 0 1 6 : 
Radicalismes: societats amenaçades? 
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Argumentari 
 
Radicalismes: societats amenaçades? 
 
El fet que els ciutadans europeus comptin amb estats de dret consolidats, garanties democràtiques i 
respecte als drets humans ha fet d’Europa un far de la democràcia al món. Tanmateix, de manera 
cíclica, el vell continent ha viscut moments i expressions de radicalitat i violència, com els que hem 
observat també en aquests primers anys del segle XXI. Observem avui moviments de rebuig, ràbia i 
por davant de fenòmens globals lligats a canvis geoestratègics, a conflictes bèl·lics o a una situació 
política, social i econòmica derivada de les deficiències estructurals i conjunturals del sistema 
econòmic i social en el que ens trobem. Aquests fenòmens han tensionat les classes mitjanes d’un 
continent que ha vist com s’aprima la societat del benestar, com trontollen els pilars del tradicional 
sistema de partits polítics, i com es debiliten els valors fundacionals de la Unió Europea, fins al punt 
que en determinats col·lectius ha proliferat una creixent desafecció en la construcció de futurs 
compartits inclusius. 

Les societats civils dels diferents països que conformen la UE i Europa en el seu conjunt, han alçat la 
veu davant la percepció real d’estancament en la resolució dels principals problemes que els 
angoixen. Però l’expressió d’aquesta alerta ha estat acompanyada en ocasions de radicalitzacions, 
violència i formes de terrorisme que ens plantegen dilemes i reptes seriosos. D’una banda trobem 
que la frustració, la resignació o la por poden acabar deteriorant molt els estàndards acceptables de 
qualitat de la democràcia, i de l’altra observem com el món global genera unes amenaces també 
globals que han comportat una major pressió i control sobre el ciutadà, que escolta discursos que 
tendeixen a replantejar la noció de llibertat per viure en entorns més segurs. El replegament nacional 
i grupal, i les dinàmiques d'exclusió de l'altre vist com la causa de les pròpies dificultats pren força 
davant la debilitat dels mecanismes de deliberació democràtica i les polítiques inclusives. Establir 
ponts i diàleg i prendre en consideració les raons de l’altre per comprendre’ns hauria de permetre un 
coneixement que fes reconsiderar algunes d’aquestes posicions. En aquest context, els extremismes 
religiosos, els populismes, o les realitats neofeixistes ens posen en tensió i a la vegada són el mirall 
de reflexions que pensàvem sabudes i que cal que tornem a plantejar des de perspectives diferents. 

A les pors, a les indignacions i a les còleres sovint els manca reflexió. Per a respondre-hi, cal trobar 
arguments i contrastar-los. Per aquest motiu enguany ens proposem fer-ho a partir del diàleg 
intel·lectuals, acadèmics i tècnics en l’anàlisi i gestió de crisis que ens donaran eines d’anàlisi que 
ens permetin enfortir el pensament crític i aconseguir allò que Ernest Lluch demanava: dotar-nos de 
saber per atrevir-nos a pensar per nosaltres mateixos. 
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Diàlegs 2016 Radicalismes: societats amenaçades? 

-Cicle CaixaForum Barcelona- 
 
 
Diàleg 1 - Dilluns 10 octubre 2016 - 19:00 
Els ciutadans davant les amenaces globals en democràcia 
 

• Daniel Innerarity - Catedràtic de Filosofia Política de la Universitat del País Basc i professor 
visitant a la Universitat de Georgetown. 

• Jesús Núñez Villaverde - Codirector de l'Institut d'Estudis sobre Conflictes i Acció 
Humanitària (IECAH). Economista i militar (reserva)  

 
El món global i les crisis econòmiques i ideològiques a Europa han generat unes respostes en 
determinats col·lectius cada vegada més radicalitzades, i unes amenaces que han comportat una 
major pressió i control sobre el ciutadà, que escolta discursos que tendeixen a replantejar la noció de 
llibertat per viure en entorns més segurs. Les respostes a aquest context poden provocar frustració, 
resignació o por i poden acabar deteriorant molt els estàndards acceptables de qualitat de la 
democràcia. Quines són aquestes amenaces globals reals? Quines les debilitats dels mecanismes de 
deliberació democràtica? En definitiva, com reaccionen els ciutadans davant la radicalitat en 
democràcia? 
 
Diàleg 2 - Dilluns 17 octubre 2016 - 19:00 
Els radicalismes polítics i populismes a Europa 
 

• Iñigo Errejón - Doctor en Ciències Polítiques. Diputat i Secretari de Política, Àrea 
d'Estratègia i Campanya de Podemos. 

• Ignacio Sánchez-Cuenca - Director d'Investigació de l'Institut Carlos III-Juan March de 
Ciències Socials (IC3JM). Professor titular de Sociologia a la Universitat Complutense de 
Madrid.  

 
Europa ha experimentat un creixement de moviments xenòfobs i d'extrema dreta que s'ha fet evident 
a través del seu puixant presència als parlaments democràtics dels països europeus i al mateix 
Parlament europeu. En paral·lel apareixen moviments i partits, nous o ja preexistents, amb discursos 
considerats populistes. La seva gènesi i raó de ser, les causes que els expliquen, el paper dels 
intel·lectuals i els partits polítics tradicionals en la seva consolidació, seran objecte d'anàlisi en aquest 
diàleg, que posarà èmfasi també en la singularitat espanyola en aquest context. 
 
Diàleg 3- dilluns 24 octubre 2016 - 19:00 
La lògica i evolució de les radicalitzacions violentes a Europa 
 

• Farhad Khosrokhavar. Director d'Estudis a L'École des Hautes Études en Sciences 
Sociales. Director del Centre d'Analyse et d'Intervention Sociologiques (CADIS, EHESS-
CNRS), 2015-2016. 
• Rafael Poch – Corresponsal de La Vanguardia a Paris. Excorresponsal a Berlín, Europa de 
l’Est i Rússia. 
 

 
Europa, de manera cíclica, ha viscut moments i expressions de radicalitat i violència sovint lligades a 
la crisi en la generació d’identitats personals i col·lectives compartides i percebudes com a 
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honorables per tots els qui les conformen. L’actual violència i amenaça gihadista, l’evolució dels 
diferents tipus de gihadisme a Europa i la comprensió i sociologia del fenomen, serà tractada en 
aquest context per un dels majors coneixedors del tema, i es posarà en relació al creixement d’altres 
tipus de violència, especialment d’origen feixista lligada a l’ultranacionalisme europeu, per tal 
d’explorar també si hi ha elements en comú o que es retroalimenten en aquests fenòmens. 
 
Diàleg 4 - Dilluns 7 novembre 2016 - 19:00 
L’experiència en la detecció, control i actuació davant el terrorisme i en els processos de 
radicalització violenta 
 

• Dounia Bouzar. Antropòloga. Directora general del Centre de Prévention contre els Derives 
Sectaires Liées à l'Islam (CPDSI)  
• Lluís Paradell. Inspector. Cap de l’Àrea Central d'Anàlisi. Mossos d'Esquadra 

 
La detecció, control i actuació sobre individus radicalitzats és un dels elements claus per a la 
seguretat de la població però és també un repte per conèixer més acuradament com som i per 
entendre els diferents col·lectius que ens conformen. La manera d’actuar i les reflexions sobre com 
dur a terme processos de desradicalització, o projectes i polítiques per a la prevenció de 
radicalització de determinats individus, serà objecte d’un diàleg amb experts que prendran diferents 
realitats de partida, la francesa i la catalana, d’especial interès per contrastar estratègies i 
experiències d’origen diferent però cada vegada amb més punts de contacte.  
 
Diàleg 5 - Dilluns 14 novembre 2016 - 19:00 
La resposta i la gestió política-institucional als radicalismes i el terrorisme 
 

• Alfredo Pérez Rubalcaba . Vicepresident del Govern (2010-2011) Ministre de l'Interior 
(2006-2011). Ministre de la Presidència (1993-1996) Ministre d'Educació i Ciència (1992-
1993) 
• Francisco Fonseca. Director general adjunt de la Direcció General de Justícia i 
Consumidors de la Unió Europea 

 
La gestió político-institucional del terrorisme i la violència global ha requerit cada vegada més de 
coordinació entre els serveis d’intel·ligència i seguretat europeus. Però requereix sobretot d’una 
coordinació política eficient per a fer-ho possible. La gestió del terrorisme així com d’episodis crítics 
de violència, demanden d’una gestió i determinació polítiques concreta que es materialitza sovint de 
manera diferents en funció del país i el moment. Catalunya, Espanya i Europa han viscut el 
terrorisme des de diferents expressions i acumulen una experiència en el camp de la seguretat i de 
l’acció política i social molt rellevant. El diàleg comptarà amb responsables polítics i institucionals que 
han estat en la gestió directa d’aquestes situacions i en la configuració de l’arquitectura institucional 
que ha de permetre-hi fer-hi front, exposant encerts, errors i mancances.  
 

-Cicle CaixaForum Saragossa- 
 
 
 
Diàleg 1 - Dijous 20 octubre 2016 - 19:00 
Els radicalismes polítics a Europa 

 
• Daniel Innerarity - Catedràtic de Filosofia Política de la Universitat del País Basc i 
professor visitant a la Universitat de Georgetown. 
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• Iñigo Errejón - Doctor en Ciències Polítiques. Diputat i Secretari de Política, Àrea 
d'Estratègia i Campanya de Podem  

 
El món global i les crisis econòmiques i ideològiques a Europa han generat unes respostes en 
determinats col·lectius cada vegada més radicalitzades, i unes amenaces que han suposat una major 
pressió i control sobre el ciutadà, que escolta discursos que tendeixen a replantejar la noció de 
llibertat per viure en entorns més segurs. Les respostes a aquest context poden provocar frustració, 
resignació o por i poden acabar deteriorant molt els estàndards acceptables de qualitat de la 
democràcia. 
 
Europa ha experimentat un creixement de moviments xenòfobs i d'extrema dreta que s'ha fet evident 
a través del seu puixant presència als parlaments democràtics dels països europeus i al mateix 
Parlament europeu. En paral·lel apareixen moviments i partits, nous o ja preexistents, amb discursos 
considerats populistes. La seva gènesi i raó de ser, les causes que els expliquen, el paper dels 
intel·lectuals i els partits polítics tradicionals en la seva consolidació, seran objecte d'anàlisi en aquest 
diàleg, que posarà èmfasi també en la singularitat espanyola en aquest context. 
 
 
Diàleg 2 - Dimarts 25 octubre 2016 - 19:00 
Claus per a la lluita contra la radicalització violenta i el terrorisme 
 

• Carola García-Calvo - Investigadora del programa de terrorisme global del Real Instituto 
Elcano. Professora associada de la Universidad Pontificia Comillas 
• Dolores Delgado - Fiscal coordinadora contra el terrorisme gihadista a l'Audiència 
Nacional. Fiscal coordinadora de terrorisme internacional des de 2007.  

 
La detecció, control i actuació sobre col·lectius radicalitzats és un dels elements claus per a la 
seguretat de la població però és també un repte per conèixer més acuradament com som i per 
entendre els diferents col·lectius que ens conformen. L’actual violència i amenaça gihadista, 
l’evolució dels diferents tipus de gihadisme a Espanya i la comprensió i sociologia del fenomen, serà 
tractada en aquest context per un dels majors coneixedors del tema que combinarà l’experiència de 
la Fiscal Delgado amb el coneixement acadèmic aplicat de la doctora García-Calvo. 
 
Diàleg 3 - Dijous 3 novembre 2016 - 19:00 
La resposta i la gestió político-institucional als radicalismes i el terrorisme 
 

• Alfredo Pérez Rubalcaba . Vicepresident del Govern (2010-2011) Ministre de l'Interior 
(2006-2011). Ministre de la Presidència (1993-1996) Ministre d'Educació i Ciència (1992-
1993) 
• Francisco Fonseca. Director general adjunt de la Direcció General de Justícia i 
Consumidors de la Unió Europea 
 

La gestió político-institucional del terrorisme i la violència global ha requerit cada vegada més de 
coordinació entre els serveis d’intel·ligència i seguretat europeus. Però requereix sobretot d’una 
coordinació política eficient per a fer-ho possible. La gestió del terrorisme així com d’episodis crítics 
de violència, demanden d’una gestió i determinació polítiques concreta que es materialitza sovint de 
manera diferents en funció del país i el moment. Catalunya, Espanya i Europa han viscut el 
terrorisme des de diferents expressions i acumulen una experiència en el camp de la seguretat i de 
l’acció política i social molt rellevant. El diàleg comptarà amb responsables polítics i institucionals que 
han estat en la gestió directa d’aquestes situacions i en la configuració de l’arquitectura institucional 
que ha de permetre-hi fer-hi front, exposant encerts, errors i mancances.  
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Diàleg x Diàleg 
 

Cicle CaixaForum Barcelona 2016 
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Crònica 
 
Innerarity i Núñez Villaverde inauguren el cicle sobre 'Radicalismes: societats 
amenaçades?' 

Crònica i fotos del 1r Diàleg a 
CaixaForum Barcelona - Dilluns 10 
d'octubre de 2016 

Amb el diàleg Els ciutadans davant les 
amenaces globals en democràcia celebrat 
ahir al CaixaForum Barcelona es va donar el 
tret de sortida a la sisena edició del Cicle 
Diàlegs, per reflexionar sobre 'radicalismes i 
societats amenaçades'. Els protagonistes del 
diàleg d'ahir van ser el catedràtic de Filosofia 
Política, Daniel Innerarity, i Jesús A. Núñez 
Villaverde, codirector de l’Institut d’Estudis 
sobre Conflictes i Acció Humanitària, 
economista i militar en reserva. 
  

El fet que els ciutadans europeus comptin amb estats de dret consolidats, garanties democràtiques i 
respecte als drets humans ha fet d’Europa un far de la democràcia al món. Tanmateix, de manera 
cíclica, el vell continent ha viscut moments i expressions de radicalitat i violència, com els que hem 
observat també en aquests primers anys del segle XXI. Observem avui moviments de rebuig, ràbia i 
por davant de fenòmens globals lligats a canvis geoestratègics, a conflictes bèl·lics o a una situació 
política, social i econòmica derivada de les deficiències estructurals i conjunturals del sistema 
econòmic i social en el que ens trobem. Aquests fenòmens han tensionat les classes mitjanes d’un 
continent que ha vist com s’aprima la societat del benestar, com trontollen els pilars del tradicional 
sistema de partits polítics, i com es debiliten els valors fundacionals de la Unió Europea, fins al punt 
que en determinats col·lectius ha proliferat una creixent desafecció en la construcció de futurs 
compartits inclusius. 
  
D’una banda trobem que la frustració, la resignació o la por poden acabar deteriorant molt els 
estàndards acceptables de qualitat de la democràcia, i de l’altra observem com el món global genera 
unes amenaces també globals que han comportat una major pressió i control sobre el ciutadà, que 
escolta discursos que tendeixen a replantejar la noció de llibertat per viure en entorns més segurs. El 
replegament nacional i grupal, " el retorna la caverna" que citava Nuñez Villaverde en el diàleg i les 
dinàmiques d'exclusió de l'altre vist com la causa de les pròpies dificultats pren força davant la 
debilitat dels mecanismes de deliberació democràtica i les polítiques inclusives. 
Tanmateix, Innerarity veu claror en aquest món que el titlla d'irritat, i és que valora positivament "el 
retorn de la política". Després d'una certa grisor tecnòcrata, la protesta i la proposta tornen a ser 
presents per tal d'enfortir la política, concepte que enten com a "únic camí per donar veu als qui no 
tenen veu". 
 
    

19  



 

Galeria 
 

      
 
       

 
 
 
 

20  



 

 
 
 

 
 

 

Diàleg 2 

21  



 

 

 
 

22  



 

Crònica 
 

Anàlisi i discurs sobre radicalismes i populismes, de la mà d'Iñigo Errejón i Ignacio 
Sánchez-Cuenca 
Segon diàleg del cicle sobre 'Radicalismes: societats amenaçades?' que va tenir lloc el dilluns 17 
d'octubre al CaixaForum Barcelona 

 
Una setmana més el CaixaForum de Barcelona va 
acollir el Cicle de Diàlegs 2016, en aquesta ocasió per 
tractar els radicalismes i populismes polítics a Europa 
de la mà d’Ignacio Sánchez-Cuenca (Director 
d’Investigació de l’Institut Carlos III-Juan March de 
Ciències Socials i professor de Sociologia a la 
Universidad Complutensede Madrid) i d'Íñigo Errejón 
(Doctor en Ciències Polítiques. Diputat i Secretari de 
Política, Àrea d’Estratègia i Campanya de Podem). 
 
La definició del concepte de radicalisme polític així com 
les ideologies polítiques que volen canviar l’status quo, 

d’acord amb Sánchez-Cuenca, es complementà amb l’afegitó d’Errejón pel que fa una idea 
fundacionalista de la societat, la reconstrucció d’un nou ordre. No obstant, la seva extrapolació a la 
realitat europea és qüestionada – Sánchez-Cuenca aprecia en els moviments estudiantilsdel maig 
del 68, els detractors del consumisme, el criticisme a les jerarquies socials, reclamacions de 
dècades ja passades, com a verdaderes idees que pretenien trencar les bases fonamentals de la 
societat; per contra, no identifica, avui dia, cap moviment semblant que faci trontollar aquestes 
bases.  Sánchez-Cuenca apunta a l’acomodament i acceptació d’uns estàndards de vida assolits 
com a causants d'uns radicalismes contemporanis molt més dòcils que els d'èpoques precedents. 
Un exemple d'això va sr la preguntra del politòleg sobre qui desafia avui la pertinença a la zona 
euro? 
  
Al seu torn, Errejón ho matisa a l'afirmar que s'haproduït un procés neoliberal els efectes del qual 
s’han notat en reduccions dels drets i condicions laborals, augment dels agents econòmics i la 
 concentració bancària, els nous tractats de lliure comerç (el TTIP com a clar exemple) de manera 
que allunyen la ciutadania de les preses de decisions efectives. Tanmateix argumenta la 
possibilitat d’un radicalisme pluralista que porti a un  moment populista que condueixi a un estadi 
fundacional o constituent, essent aquesta una diferència notable amb els plantejaments de 
Sáncez-Cuenca. La coincidència d'ambdós dialoguistes la trobem però en  el reclam de manca 
d’alternatives polítiques al sistema capitalista. 
 
És a partir d’aquest escenari on Sánchez-Cuenca i Errejón hi identifiquen escletxes a través de les 
quals els populismes poden tenir-hi recorregut. Unes escletxes traduïdes en un descontentament, 
insatisfacció o descrèdit envers la política; a través d’això Errejón argumenta com les masses, o bé 
els “ciutadans sense títol” , se’ls hi afegeix un component de passió que pot conduir-los a actuar de 
manera irracional en un context de reivindicació. 
 
En definitiva, Sánchez-Cuenca llança l’interrogant de cap a on caldria enfocar aquest nou 
fundacionalisme, cap a quins camps, quins paràmetres cal que comprengui aquest hipotètic futur. 
Errejón, es mostra també cautelós i recorda la necessitat de “molta calor” i molt d’impuls per assolir 
canvis relativament modestos; ara bé, planteja la necessitat d’anar més enllà del post-liberalisme 
per pensar diferents elements pels quals lluitar. 
 
*Notícia elaborada per Albert San José, estudiant de Ciències Polítiques a la UPF en pràctiques a la 
Fundació Ernest Lluch 
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Crònica 
Les radicalitzacions violentes a Europa centren el diàleg entre Khosrokhavar i Poch 
Tercer diàleg del cicle sobre 'Radicalismes: societats amenaçades?' que va tenir lloc el dilluns 
24 d'octubre al CaixaForum Barcelona 
 

Per tercera setmana consecutiva l'auditori del CaixaForum 
Barcelona es va omplir per acollir una sessió del Cicle de Diàlegs 
2016 sobre 'Radicalismes: societats amenaçades?' que impulsa la 
Fundació Ernest Lluch. En aquesta ocasió la qüestió a tractar era La 
lògica i evolució de les radicalitzacions violentes a Europa  i el 
tàndem protagonista estava format per un sociòleg i un periodista, 
ambdós d'acreditada trajectòria professional en els corresponents 
àmbits com així ho certifiquen els currículums de Farhad 
Khosrokhavar (Director d'Estudis a L'École des Hautes Études en 

Sciences Sociales. Director del Centre d'Analyse et d'Intervention Sociologiques (CADIS, EHESS-
CNRS), 2015-2016) i de Rafael Poch-de-Feliu (Corresponsal de La Vanguardia a Paris. 
Excorresponsal a Berlín, Xina, Europa de l’Est i Rússia), respectivament. 
 
Una mirada panoràmica de gran angular és la que ens va oferir Poch al recordar que l’orígen dels 
radicalismes polítics que ens són amenaçadors segueixen dos eixos: per una banda els efectes de fi 
de la Guerra Freda i la polarització econòmica que ha generat el llegat neoliberal. I de l’altra, un marc 
desordenat de les relacions internacionals on la diplomàcia ha estat substituïda per les guerres, la 
tasca de l’ONU per intervencions militars, com a exemple. Amb la mateixa càmara però fent zoom a 
qüestions més concretes, el periodista trasllada el focus de la lògica i evolució dels radicalismes cap 
a l’Europa de l’Est. Les relacions entre Occident i l’antic bloc soviètic d’ençà 25 anys de la seva 
caiguda semblen seguir la mateixa dinàmica que al llarg de la Guerra Freda, tot i que avui dia hi 
imperi un mateix ordre econòmic. Se’ns presenta la Rússia de Putin com l’expressió d’un 
nacionalisme hostil cap Occident, etiquetant-lo d’enemic en un moment on Europa ja no és territori de 
pau. Els conflictes armats a Ucraïna, Txetxènia, o els derivats al continent africà i Orient Pròxim, són 
un reflex d’un inútil conflicte Est-Oest. I és en aquest punt on el professor Khosrokhavar afegeix un 
altre factor clau per a entendre el fenòmen de les radicalitzacions violentes a Europa:: el no triomf de 
les esperances que suposaven les revolucions àrabs per les poblacions implicades (a excepció de 
Tunísia). 
 
L'expertise de Khosrokhavar precisament s'ubica en el detallat coneixement que té del fenomen del 
gihadisme a Europa. En primer lloc, reivindica la necessitat d’estudis empírics que ens ajudin a 
entendre i definir aquest fenomen tan complex i fer-ho des d'un punt de vista acadèmic dins de les 
Ciències Socials. El sociòleg raona que existeix un malestar amb Europa i que aquest malestar cal 
entendre’l com la identificació d’Europa com un escull: no hi ha un horitzó d’esperança que propiciï 
canvis positius pel Vell Continent. Parla, Khosrokhavar, de manca d’”utopies” les quals originin “una 
intersubjectivitat que doni sentit a l’existència”. Seguint amb l’anàlisi del gihadisme, el professor ens 
aporta un altre argument: les frustracions individuals fruit d’un sistema econòmic generador 
d’escletxes entre els ciutadans. El gihadisme apareix en els joves desesperançats, sobretot, com un 
projecte que permet aportar individualment quelcom al món. És a dir, dona sentit a la seva existència, 
quelcom que Europa és incapaç d’oferir-los-hi. Des d’una visió més antropològica, identifica les noies 
joves que s'uneixen a la causa de Daesh amb el desig que tenen de fer-se grans i un exemple 
paradigmàtic d'això és donar fills a una edat molt avançada. Com molts joves dels suburbis o no, que 
havien professat fe musulmana o no, s'uneixen a Daesh per trascendir, per esdevenir herois. I si 
que veu en els suburbis de les grans ciutats europees els llocs on aquestes frustracions es veuen 
més penalitzades i apunta a unes possibles causes: la figura del pare com a cap i autoritat de família 
desapareix donant pas a la mare com el seu substitut i, per últim, el germà gran com a referent a 
l’hora d’acceptar unes idees que poden haver pres un caire gihadista. 
 
*Notícia elaborada per Albert San José, estudiant de Ciències Polítiques a la UPF en pràctiques a la Fundació Ernest Lluch 
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http://www.fundacioernestlluch.org/ca/activitat/la-logica-i-evolucio-de-les-radicalitzacions-violentes-a-europa
http://www.fundacioernestlluch.org/ca/activitat/la-logica-i-evolucio-de-les-radicalitzacions-violentes-a-europa
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Per problemes de darrera hora es va haver de substituir a la senyora Dounia Bouzar. En el seu lloc 
va participar en el diàleg la senyora Anna Terrón: 
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Crònica 
 
 
Paradell i Terrón dialoguen sobre els processos de radicalització violenta 
Quart diàleg del cicle sobre 'Radicalismes: societats amenaçades?' que va tenir lloc el dilluns 
7 de novembre al CaixaForum Barcelona 
 
 

El diàleg d'ahir havia d'abordar la qüestió de 
l'’experiència en la detecció, control i actuació 
davant el terrorisme i en els processos de 
radicalització violenta i per a tal propòsit s'havia 
convidat a l'Inspector i Cap de l’Àrea Central 
d'Anàlisi dels Mossos d'Esquadra, Lluís 
Paradell i a l'antropòloga francesa i directora 
general del Centre de Prévention contre les 
Derives Sectaires liées à l'Islam 
(CPDSI), Dounia Bouzar, qui per problemes de 
darrera hora no es va poder desplaçar de París 
a Barcelona a temps. En el seu lloc va intervenir 

n'Anna Terrón, presidenta d'Instrategies i qui fou representant especial i portaveu de la Unió per a la 
Mediterrània (2013-2015) i Secretària d’Estat d’Immigració i Emigració, per bé que hi va participar 
amb un perfil diferent i amb una funció a mig camí de l'anàlisi expert i la conducció periodística d'un 
diàleg ben interessnt i de difícil gestió deguda a l'obligada substitució de la senyora Bouzar.  
 
El diàleg entre Lluís Paradell i Anna Terrón va tractar qüestions com el “modus operandi” del cos 
policial català, la necessitat i capacitat per enfocar com es desenvolupa un procés de radicalització 
violenta en individus sense tipificar ni estigmatitzar col·lectius ètnics o religiosos més amplis si no 
respectant-ne la idea de les múltiples identitats que que es generen en el si d'un individu en les 
societats contemporànies actuals. És a dir, no limitant-se a un simple etiquetatge per un tret distintiu 
d’un col·lectiu radicalitzat, sinó tenint en compte també altres aspectes, altres variables. I és que 
d’acord amb la seva experiència, amb la seva àmplia dedicació a les tasques policials relacionades 
sobretot amb els fenòmens radicals, el dialogant va posar èmfasi en la necessitat de no etiquetar, 
posició coincident amb la idea de les múltiples identitats defensada per terrón qui va voler entrar a 
parlar i conèidxer de primera de mà la part més pràctica i funcional de les tasques policials en relació 
amb l’actuació preventiva – un concepte clau per entendre el model operatiu policial català – per fer 
front aquests radicalismes i extremismes violents. L'experiència de Paradell i l'ampli i expert 
coneixement de Terrón van traçar una conversa basada en la contraposició de les reflexions 
teòriques i l'exemple pràctic,  les directrius europees i les casuístiques particulars de cada territori, 
que condicionen i molt tant l'acció policial, com la política i laciutadana, també fundamental per a una 
bona tasca de prevenció de processos de radicalitzacions violentes. 
 
*Notícia elaborada per Albert San José, estudiant de Ciències Polítiques a la UPF en pràctiques a la Fundació Ernest Lluch. 
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Crònica 

 
Rubalcaba i Fonseca posen el punt i final al cicle de diàlegs 2016 
Cinquè diàleg del cicle sobre 'Radicalismes: societats amenaçades?' que va tenir lloc el dilluns 14 de 
novembre al CaixaForum Barcelona 

 

Amb el record del primer aniversari dels tràgics 
atemptats a París, a la sala Bataclan i rodals, es va 
iniciar el darrer Diàleg del cicle d'enguany a CaixaForum 
Barcelona. El tema a tractar era  La resposta i la gestió 
política-institucional als radicalismes i el terrorisme, i va 
tenir com a protagonistes, Alfredo Pérez 
Rubalcaba (Vicepresident del Govern (2010-2011); 
Ministre de l'Interior (2006-2011); Ministre de la 
Presidència (1993-1996); Ministre d'Educació i Ciència 
(1992-1993)) iFrancisco Fonseca (Director general 

adjunt de la Direcció General de Justícia i Consumidors de la Unió Europea). 
 
Per ambdós dialoguistes, la resposta política i institucional espanyola al terrorisme ha esdevingut 
positiva, tant en l'acció policial en el cas d'ETA però també i especialment, pel que fa les activitats 
de caire preventiu, activitat molt rellevant per anticipar-se i minimitzar potencials radicalismes 
violents. I és que la generació o creació de por és l'objectiu primari dels terroristes. En aquest 
sentit també van emfatitzar en el fet que els executors de bona part dels atemptats són europeus, 
ja siguin conversos o fills de segones o terceres generacions d’immigrants, però europeus. En la 
mateixa línia Rubalcaba afegeix una distinció al terrorisme – especialment en el gihadista – basada 
en la comunicació d’un missatge polític determinat; un missatge difós a través d’una nova eina 
molt important, la xarxa, internet, que esdevé una mena “d'alfabetització de l’individu jove” i 
un instrument per organitzar activitats, programar operacions i transmetre el missatge violent, entre 
altres. arribats aquest punt Rubalcaba posa sobre la taula el rolclau (que no únic) de l’educació. I 
és que una educació que combati el fracàs escolar, la marginació i, sobretot, garanteixi la igualtat 
d’oportunitats ha de ser un objectiu ja per si sol desitjable. Ara bé, també alerta que si aquests 
objectius no s’assoleixen es pot donar una falta d’identitat entre els joves i una necessitat 
d'emprendre la recerca d'una identitat pròpia. I el cert és que els terroristes poden ser els que els 
hi oferissin una identitat pròpia. 
 
Fonseca al seu torn va conscienciar de la dimenssió global i europea del fenomen incidint en la 
naturalesa global de les amenaces terroristes. A més,les accions dutes a terme per part de les 
esferes polítiques per fer front a aquestes amenaces han estat vàries i destacables: des de la 
creació d’una base de dades comuna europea de ciutadansamb antecedents penals que en 
permeti l’accés a tots els cossos policials europeus; la creació d’un espai jurídic europeu que 
emmarqui aquells actes de caire terrorista. Fonseca també comenta la necessitat de l'existència 
d'un altre marc jurídic que s’ajusti al crim organitzat i al terrorisme en el ciberespai europeu 
mitjançant un programa informàtic que ajuda a realitzar investigacions comunes a escala europea 
per tal de compartir tots els perfils individuals dels retornats; o bé un marc comú europeu de 
tractament a les víctimes que en bona part beu de l’experiència espanyola. 
 
*Notícia elaborada per Albert San José, estudiant de Ciències Polítiques a la UPF en pràctiques a la Fundació Ernest 
Lluch 
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http://www.fundacioernestlluch.org/ca/activitat/la-resposta-i-la-gestio-politica-institucional-als-radicalismes-i-el-terrorisme
http://www.fundacioernestlluch.org/ca/activitat/la-resposta-i-la-gestio-politica-institucional-als-radicalismes-i-el-terrorisme
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Cicle CaixaForum Saragossa 2016 
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Crònica 

 
 
Innerarity i Errejón dialoguen sobre radicalismes polítics a Saragossa 
Crònica i fotos del primer diàleg del cicle sobre 'Radicalismes: societats amenaçades?' 
que va tenir lloc el dijous 20 d'octubre al CaixaForum Saragossa 

 

Màxima expectació a l'inici i satisfacció generalitzada a l'acabar el diàleg "Els radicalismes 
polítics a Europa", ahir al CaixaForum Saragossa. El primer diàleg d'aquest cicle a la capital 
aragonesa va reunir al catedràtic de Filosofia Política de la Universitat del País Basc i professor 
visitant a la Universitat de Georgetown, Daniel Innerarity i al politòleg i diputat, secretari de 
política, àrea d'estrategia i campanya de Podemos, Iñigo Errrejón, en un acte que va congregar 
prop de 300 persones entre les presents a l'auditori i a la sala annexa on es podia seguir en 
streaming. 
 
Després de les paraules introductòries del president de la Fundació Ernest Lluch Joan Majó es va 
iniciar una interessant conversa entre ambdós ponents i que va anar teixint un diàleg compensat a 
l'entorn de la insatisfacció ciutadana, la desafecció i repolitització de la ciutadania i de la cerca de 
respostes a les incerteses del món global; per passar a un pla més de proposta, de canalització de 
les emocions sobre allò comú, de la radicalitat com a discurs polític constructiu. Una part del diàleg 
on els elements de discussió i de biaix ideològic a l'entorn de postulats populistes i 
socialdemòcrates es van posar sobre la taula. 
 
Com sol ser habitual en els diálegs de la Fundació Ernest Lluch l'acte va cloure amb la resposta 
dels ponents a les preguntes per escrit efectuades per un públic participatiu i atent. 
 
 
Ressò a la premsa 
 
• Heraldo de Aragón 
• 20 Minutos 
• Áudio La SER - La Ventana de Aragón 
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http://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza-provincia/zaragoza/2016/10/20/inigo-errejon-daniel-innerarity-participan-ciclo-dialogos-caixaforum-1118921-301.html
http://www.20minutos.es/noticia/2868324/0/errejon-subraya-que-rita-barbera-es-otro-motivo-mas-para-no-revalidar-al-pp-moncloa/
http://play.cadenaser.com/audio/016RD010000000578331/
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Crònica 
 
Dolores Delgado i Carola García exploren les claus de la lluita contra la radicalització 
violenta al CaixaForum Saragossa 
Breu crònica i fotos del segon diàleg del cicle sobre 'Radicalismes: societats amenaçades?' que va 

tenir lloc el dimarts 25 d'octubre al CaixaForum Saragossa 
 
 
 
 
 

El segon diàleg d'aquest cicle a la capital aragonesa va reunir a la Fiscal coordinadora contra el 
terrorisme gihadista a l'Audiència Nacional i Fiscal coordinadora de terrorisme internacional des de 
l'any 2007, Dolores Delgado i a Carola García-Calvo, investigadora del programa de terrorisme 
global del Real Instituto Elcano i professora associada de la Universidad Pontificia Comillas. 
 
Després de les paraules introductòries de la patrona de la Fundació Ernest Lluch i exsecretaria 
d'Estatd'emigració i immigració, Anna Terrón, es va iniciar una interessant conversa entre ambdues 
ponents i que va anar teixint un diàleg equilibrat a l'entorn de les característiques i de l'experiència 
i know-how que en materia antiterrorista i de lluita contra les radicalitzacions violentes té un país 
com Espanya. Primer amb ETA i després amb l'impacte de l'11M, la societat espanyola ha 
reaccionat contra el terrorisme d'una manera conscient i ressilient que ha permès saber prevenir i 
actuar en l'actual context de violència global. 
 
Com sol ser habitual en els diálegs de la Fundació Ernest Lluch l'acte va cloure amb la resposta 
dels ponents a les preguntes per escrit efectuades per un públic participatiu i atent. 
 
 
Ressò a la premsa:  
 
• Heraldo Aragón 
• Diario.es 
• El Periódico de Aragón 
• El Confidencial 
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http://www.fundacioernestlluch.org/admin/z4core/posts/edit/7718
http://www.eldiario.es/politica/Fiscal-Delgado-quitamos-razon-terroristas_0_573243886.html
http://www.fundacioernestlluch.org/admin/z4core/posts/edit/7718
http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2016-10-25/fiscal-delgado-con-la-ley-le-quitamos-la-razon-a-los-terroristas_1048190/
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Crònica 
 

Rubalcaba i Fonseca tanquen el cicle de diàlegs a Saragossa 
Breu crònica i fotos del 3r i darrer diàleg a CaixaForum Zaragoza 
 
El tercer i últim diàleg d'aquest cicle a la capital aragonesa va reunir a Alfredo Pérez 
Rubalcaba -vicepresident del Govern (2010-2011i Ministre de l'Interior (2006-2011) i de la 
Presidència (1993-1996)- i Francisco Fonseca, director general adjunt de la Direcció General de 
Justícia i Consumidors de la Unió Europea. 
 
Després de les paraules introductòries del representant de la Fundació Ernest Lluch es va iniciar 
una interessant conversa entre ambdós ponents i que va anar teixint un diàleg equilibrat a l'entorn 
de la gestió i el know-how que en materia antiterrorista i de lluita contra les radicalitzacions 
violentes té un país com Espanya. Primer amb ETA i després amb l'impacte de l'11M, la societat 
espanyola ha reaccionat contra el terrorisme d'una manera conscient i ressilient que ha permès 
saber prevenir i actuar en l'actual context de violència global. 
 
Com sol ser habitual en els diálegs de la Fundació Ernest Lluch l'acte va cloure amb la resposta 
dels ponents a les preguntes per escrit efectuades per un públic participatiu i atent. 
 
Ressò a la premsa: 
 
• La Vanguardia 
• El Periódico de Aragón 
• El Heraldo de Aragón 
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http://www.lavanguardia.com/internacional/20161103/411560769739/rubalcaba-cree-que-experiencia-contra-eta-sirve-para-luchar-contra-yihadismo.html
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/rubalcaba-insiste-psoe-opto-por-mal-menor_1156086.html
http://www.heraldo.es/noticias/nacional/2016/11/03/rubalcaba-cree-que-experiencia-contra-eta-sirve-para-luchar-contra-yihadismo-1140439-305.html
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Editat a finals de juny de 2016 en castellà per Editorial Milenio i la Fundació Ernest Lluch, el llibre 
resultant del Cicle de Diàlegs 2015 consta de 190 pàgines i permet copsar l'essència dels diàlegs 
d'un cicle que, mig any després de la seva edició, manté tota la seva vigència i actualitat. 
 
 

 
 

Sinopsi: 

 
Aquesta publicació, ja a la venda a les llibreries, exposa en ordre cronològic els diàlegs realitzats, 
mantenint així una nítida correspondència amb el disseny del projecte que es va concebre com un 
viatge d'anada i tornada a diferents nivells entre els reptes que plantegen la desigualtat, la mobilitat 
global i la desocupació i les seves conseqüències sobre la qualitat de la democràcia que 
anhelem. El llibre arrenca amb un diàleg que actua com a marc introductori i que vam titular Qui 
som i com serem els europeus del futur? Per endinsar-nos en la nostra demografia i la 
nostra identitat europea amb la saviesa de Joaquín Arango, catedràtic de Sociologia de la 
Universitat Complutense de Madrid, i director del Centre d'Estudis sobre Migracions i Ciutadania, i 
el pragmatisme de Geert Cami, director i cofundador del think-tank Friends of Europe. El segon 
diàleg es va dedicar a les Polítiques de veïnatge a Europa i va comptar amb la visió experta d'Anna 
Terrón, representant especial i portaveu de la Unió per la Mediterrània (2013-2015), exsecretària 
d'Estat d'Immigració i Emigració i actual presidenta de Instrategies, i de l'ambaixador Àngel 
Losada, ambaixador en Missió especial per al Sahel i enviat especial per Líbia. Les polítiques de 
veïnatge i els vincles amb països tercers i per suposat la reflexió entorn a la crisi de refugiats i la 
descoordinació fruit d'una arquitectura europea deficient. 
 
Un altre dels reptes europeus és l'adequada gestió de l'energia en un context geoestratègic 
canviant. Amb aquest objectiu es planteja el capítol dedicat a L'Energia a Europa: aspectes 
econòmics i geoestratègics" que reprodueix el diàleg homònim que van mantenir Mariano Marzo, 
catedràtic d'Estratigrafia. Professor de Recursos Energètics i Geologia del Petroli de la UB 
i Cristina Narbona, ministra de Medi Ambient (2004-2008) i membre de la Global Ocean 
Comission. El quart capítol del llibre està dedicat a la Distribució de la riquesa i cohesió social. 

Novetat editorial 2016 
8 Diálogos sobre retos económicos y sociales en el horizonte 

europeo 
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Predistribució versus redistribució, els economistes Joan Maria Esteban, investigador a l'Institut 
d'Anàlisi Econòmica (CSIC), a la Barcelona GSE i membre del Comitè Executiu de la International 
Economic Association, i José Fernández Albertos, investigador permanent a l'Institut de Polítiques 
i Béns Públics del CSIC, analitzen la capacitat de les polítiques públiques per intervenir en els 
mercats i reduir les desigualtats existents. 
 
El cinquè capítol aprofundeix sobre "El paper polític-econòmic d'Europa al món" ambJoaquín 
Almunia, professor visitant de la London School of Economics, exministre (1982-1991) i 
excomissari europeu (2004-2014), i Andreu Missé, director de la revista Alternatives Econòmiques. 
Corresponsal d'El País a Brussel·les (2005-2012). Tots dos dialoguen sobre quin ha de ser el paper 
d'Europa però sobretot quin pot ser aquest paper en una economia global i amb la implosió pròpia 
dels valors històrics que emana nava Europa. El sisè capítol d'aquest llibre va comptar amb la 
participació de Jordi Gual, professor d'Economia d'IESE i director general d'Estratègia i 
responsable d'economia del Grup "la Caixa"; i Emilio Ontiveros, president d'Analistes Financers 
Internacionals (AFI) i catedràtic d'Economia de l'Empresa de la Universitat Autònoma de Madrid 
(UAM). Sota el títol Les institucions europees després de la crisi del deute: Unió bancària i política 
monetària van analitzar l'estat de la construcció europea de base econòmica financera després ja 
més de set anys de crisi, i van assenyalar els avenços i els punts encara per resoldre per al seu 
bon desenvolupament futur. El setè capítol amb el títol Efectes del tractat de Comerç entre la UE i 
EE. UU. (TTIP). La relació comercial entre Europa i el món compta amb una introducció realitzada 
expressament per a aquest diàleg per part de la Sra. Cecília Mallström, comissari ria de Comerç 
de la Comissió Europea, que planteja els grans temes en els quals posteriorment van 
aprofundir Joan Tugores, catedràtic d'Economia i exrector de la Universitat de Barcelona, 
i Federico Steinberg, investigador principal d'Economia Internacional del Reial Institut Elcano i 
professor d'Anàlisi Econòmica de la Universitat Autònoma de Madrid. Van analitzar la importància 
estratègica del TTPI així com els seus punts més problemàtics. El vuitè i últim capítol sota el títol 
de El Futur de l'educació i el treball a Europa: talent i mercat laboral a l'economia global està 
protagonitzat per Sara de la Rica, catedràtica d'Economia a la Universitat del País Basc i directora 
de la Càtedra FEDEA "Fuentes Quintana" d'Investigació del Banc d'Espanya-FEDEA, i Josep Joan 
Moreso, president de l'Agència de Qualitat Universitària i rector de la Universitat Pompeu Fabra 
(2005-2013). Tots dos van analitzar les deficiències del sistema educatiu i de la transició al mercat 
de treball així com els elements d'atracció i rendibilitat de la inversió en talent del nostre país com a 
punta de llança per sortir de la crisi econòmica en què ens trobem encara. 
 
Si l'any anterior vam manifestar estar realment satisfets i agraïts a tots els que van possibilitar el 
projecte Diàlegs de la Fundació Ernest Lluch, en la present ocasió creiem haver contribuït a 
mostrar que el diàleg reflexiu és útil i interessant per al públic. Així doncs, amb aqust llibre hem 
volgut donar veu al coneixement expert, que ha de contribuir decisivament al debat públic 
democràtic. 
 
* Text extret de la Introducción del llibre, a càrrec de Ferriol Sòria, director de la Fundació Ernest Lluch 
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Contingut i capítols: 
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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. 

 
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. 

 

Tema: La nova realitat político territorial Catalunya-Espanya: reptes jurídics i econòmics 
 

Partim de la base que de les consegüents anàlisis econòmiques d'equitat, eficiència i eficàcia en 
el benestar de les persones i de les anàlisis de descentralització competencial i sectorial 
adequades, ha de ser possible projectar els fonaments d'una convivència harmònica i 
constructiva. 

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. 

 

Diàlegs sobre Economia a Vilassar de Mar 
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Diàleg 1: El nou procés de negociació del finançament territorial 

 

Data: dijous 7 d’abril de 2016 
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 Constitució espanyola de 1978 va crear un nou nivell de govern, les Comunitats Autònomes, 
que amb el pas dels anys, han passat a gestionar un volum creixent de la despesa pública, 
incloent alguns dels serveis que més directament afecten al benestar dels ciutadans, com ara la 
sanitat, l’educació i els serveis socials; així com també dels ingressos públics. El procés de 
descentralització ha estat molt ràpid pel que fa a la despesa, mentre que pel costat dels ingressos 
el ritme ha estat molt més lent. Hi ha qui apel·la a una opció plenament ideològica o bé a les 
reticències de l’Estat Espanyol per aplicar el principi de responsabilitat fiscal, mentre que altres 
aboguen pel degut manteniment dels criteris de solidaritat interterritorial. Després de les darreres 
reformes estatutàries i amb els efectes de la crisi econòmica, el control pressupostari i del deute 
regional, el govern espanyol no ha endegat la nova negociació del finançament en aquest darrer 
mandat, tal i com estava previst inicialment. Ara, a les portes d’un nou govern, el finançament 
territorial tornarà a estar sobre la taula de negociació política, amb moltes incògnites sobre quina 
serà la seva orientació. Què passarà amb el finançament d’aquelles comunitats amb un dèficit 
regional massa elevat? Quines són o encara poden ser les conseqüències d’haver aplicat el FLA? 
Les comunitats mediterrànies en són les més perjudicades? Què hauria de contemplar el nou 
procés de negociació del finançament autonòmic? 

 
Dialoguistes: 

 
• Antoni Zabalza. President i conseller delegat d’Ercros i Catedràtic de Teoria Econòmica de 

la Universitat de València 
• Guillem López-Casasnovas. Catedràtic d'Economia de la Universitat Pompeu Fabra de 

Barcelona i Conseller del Banc d'Espanya. 
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Crònica 

 
Els economistes Zabalza i López-Casasnovas parlen del finançament territorial en els 
diàlegs de Vilassar de Mar 
 

Dijous passat 7 d’abril a la tarda es va iniciar 
aquest cicle de 3 diàlegs sobre economia i 
territori 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 en un 
sentit ampli a la ciutadania i fer-ho a través del 
diàleg, per a l'ocasió es va comptar amb la 

participació del Catedràtic d'Economia de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona i Conseller del 
Banc d'Espanya, Guillem López-Casasnovas i del president i conseller delegat d’Ercros i 
Catedràtic de Teoria Econòmica de la Universitat de València, Antoni Zabalza. 
 
Ambdós economistes varen dialogar de manera didàctica i amena sobre el finançament territorial 
des de punts de vista diferents però complementaris, durant uns 90 minuts ben bons. El diàleg va 
cloure amb un torn obert d'intervencions del públic que nodria la sala d'actes de la Biblioteca Ernest 
Lluch de Vilassar de Mar. 
 
 
Fotos 
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Diàleg 2: Noves formes de l’Estat del Benestar: sobre Renda Bàsica 
 
Data: dilluns  18 de juliol 2016 
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 Constitució espanyola de 1978 va respondre a les demandes d’autonomia vinculades amb el 
restabliment de la democràcia, creant un sistema de Comunitats Autònomes (CCAA) que 
s’establien voluntàriament complint certes condicions i procediments. Entre ells destaca el principi 
dispositiu que permet l’Estatut d’Autonomia de cada Comunitat Autònoma establir les seves 
institucions i competències i, fins i tot, determinar així indirectament les que restaven a l’Estat. El 
sistema autonòmic després de processos descentralitzadors i uniformitzadors va culminar cap al 
2000 (últims traspassos en educació i sanitat), i ha suposat un reconeixement dels pobles que 
integren Espanya i una descentralització política superior a qualsevol altra època de la nostra 
història moderna, per a molts encara manifestament insuficients. Constitucionalment l’Estat 
autonòmic ha vingut funcionant amb un doble fonament, en la Constitució i en cada un dels 
Estatuts d’Autonomia, i aquest binomi resulta insostenible almenys per a algunes CCAA, com 
Catalunya i el País Basc, perquè mentre la reforma de l’Estatut no permet canvis en determinades 
qüestions substancials (com ha revelat la STC 31/2010), la reforma de la Constitució ha estat fins 
avui una aposta irreal i, en qualsevol cas, fora de l’abast dels partits nacionalistes, que són 
majoritaris en les dues CCAA, però minoritaris a les Corts. Els trenta anys transcorreguts han 
servit per crear i rodar unes CCAA potents i un Estat fortament descentralitzat? Ara cal un nou 
consens constituent que legitimi, reforci i garanteixi una estructura creada amb la voluntat de tots? 
És comprensible que algunes nacions, allunyades de la interpretació més recent del marc 
constitucional, desitgin iniciar un procés d’independència? 
 
Dialoguistes: 
 

• Xavier Arbós. Catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Barcelona 
• Joan Ridao. Professor Dret Constitucional a la Universitat de Barcelona i Conseller del 

Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya 
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Crònica 
Xavier Arbós i Joan Ridao dialoguen sobre els encaixos constitucionals a Vilassar de 
Mar 
2n Diáleg sobre Economia i Territori 2016 a Vilassar de Mar 

 
En una sala d'actes de la Biblioteca Ernest Lluch de Vilassar 
de Mar plena, a les set e npunt de la tarda es va iniciar el 
segon diàleg del cicle d'enguany a Vilassar de Mar, població 
natal d'Ernest Lluch i on la Fundació hi té la seu. El tema a 
parlar era el de les possibilitats d'una nova arquitectura 
constitucional i el de l'exploració d'un nou encaix després de la 
sentència del Tribunal Constitucional del 2010, orígen, en part, 
de la derivada política viscuda a Catalunya de llavors ençà. 
Una qüestió de plena actualitat però que requereix d'una 

mirada més amplia i calmada que la que s'ofereix a diari, tant a les xarxes socials com en els mitjans de 
comunicació. Més diàleg respectuós i expert per a plantejar més bons arguments. Amb aquesta idea es 
va bastir el diàleg protagonitzat per Xavier Arbós i Joan Ridao. El primer, Catedràtic de Dret 
Constitucional de la Universitat de Barcelona i el segon, professor de Dret Constitucional a la Universitat 
de Barcelona i Conseller del Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya, a banda de militant 
d'ERC des de mitjan dècada dels vuitanta i un dels polítics partíceps en la negociació 
estatutària. 

I és que ahir era 18 de juliol, un dia de commemoracions diverses. La més òbvia era la que 
feia referència a l"l'Alzamiento nacional", una sedició militar colpista que 80 anys enrera va 
propiciar l'inici de la Guerra Civil a Espanya. D'altra banda, amb una popularitat i 
trascendència menor, però amb una gran correlació amb la temàtica a debatre, ahir també es 
recordava el 10è aniversari de l'aprovació de l'Estatut de Catalunya (19 de juliol de 2006), 
abans de ser "ribotat" i sentenciat. D'aquell episodi  -abastament recordat per Ridao al llarg de 
la conversa dialogada-, a la situació "encallada" d'ara, tal i com lamentava Arbós, han passat 
deu valuosos anys en els que s'han enquistat les relacions amb l'estat i l'independentisme (i 
l'anti independentisme també) han emergit en força. Davant d'aquesta situació, diverses vies 
de sortida, totes elles complexes i condicionades a la voluntyat política d'uns partits polítics no 
sempre predisposats a vetllar pel mitjà i llarg termini. D'aquí que el diàleg es basés sobretot en 
argumentacions expertes de part dels dos constitucionalistes de formació ique es rebutgés la 
frontalitat entre la via independentista i la reformista, per bé que en el torn d'intervencions 
obertes al public, es va tractar la qüestió desacomplexadament. Per Arbós, declarat 
gradualista i per tant partidari d'anar eixamplant el marc d'autogovern mitjançant el pacte 
negociat amb l'estat, va instar a reflexionar sobre la neessitat de plantejar bé tots els escenaris 
possibles, ja siguin els més desitjables (els reformistes) com els "mals menors" (decisions 
unilaterals i referèndums). Per la seva part, Ridao, militant d'una formació independentista, 
rebutjava d'entrada la idoneitat de plantejaments unilaterals i es mostrava moderadament 
distant amb el procés endegat pel Parlament, a la vegada que s'asincerava davant les poques 
expectatives de canvi i de negociació per part de l'estat, el que l'empenyia a defensar la via del 
 referèndum "que s'acabarà fent més tard o més d'hora". 
 
En aquest marc de conversa dialogada i d'intervencions del públic més raonades que 
vehements, durant 90 minuts va transcórrer aquest segon diàleg del Cicle de Diàlegs sobre 
Economia i territori a Vilassar de Mar. El professor Esteve Oroval i col·laborador de la 
Fundació Ernest Lluch en la coordinació d'aquest cicle, va anunciar que el darrer diàleg 
d'enguany a la vila maresmenca se celebrarà el poper 18 de novembre, en un acte en record a 
Ernest Lluch que comptarà amb la participació de l'economista Antón Costas i del 
periodista Xavier Vidal-Folch, que dialogaran sobre l'estat de l'economia mundial després del 
Brexit i de les eleccions presidencials nord-americanes. 
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Diàleg 3: Balanç i conseqüències del Brexit i de les eleccions americanes. 

L’economia global i els reptes locals 
 

Data: divendres 18 de novembre de 2016 
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 
 
Vist en perspectiva quines són i encara poden ser les conseqüències del Brexit en l’economia 
europea? I les de les eleccions presidencials als Estats Units? Un món amb Trump o sense Trump 
quines conseqüències d’abast mundial pot tenir? I a Europa, quines mesures econòmiques es 
deriven de la situació financera actual i quines projeccions a futur cal fer? Com ens adaptem des 
de les economies locals a les dinàmiques globals de l’economia? Com es financen avui les 
economies europees? Com afecta la por a una nova recessió mundial a les economies locals? 
Caldrà fer més ajustos econòmics que afectin al benestar de les persones? Totes aquestes 
preguntes ens porten a fugir de la voràgine i cercar un moment de pausa analítica, sòlida i 
reposada per fer balanç de l’economia mundial en el darrer any, i fer-ho tenint en compte les 
derivades polítiques que en puguin esdevenir. Per aquest motiu reunim a dues persones de gran 
prestigi i recorregut,tan en l’acadèmia com en els mitjans de comunicació com són el Catedràtic 
de política econòmica de la Universitat de Barcelona, Antón Costas i el periodista, Xavier Vidal-
Folch. 
 
 
Dialoguistes: 
 

• Xavier Vidal-Folch. Periodista 
• Antón Costas. Catedràtic de política econòmica de la Universitat de Barcelona 
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Crònica 

 
Costas i Vidal-Folch dialoguen sobre els efectes econòmics de   
la victòria de Trump i del Brexit en l’acte de record als 16 anys 
sense Ernest Lluch 
L'acte anual d'homenatge a Ernest Lluch a Vilassar de Mar va ser el darrer diàleg del cicle sobre 
Economia i Territori d'enguany, dedicat a explorar les causes i conseqüències econòmiques de les 
eleccions americanes i del Brexit. 

 

En aquests 16 anys sense Ernest Lluch, la Fundació 
va programar un acte central de record el passat 
divendres 18 de novembre a la Sala d’Actes de la 
Biblioteca Ernest Lluch de Vilassar de Mar, vila natal 
d’Ernest Lluch. Amb la presència de nombrosos veïns 
de Vilassar, familiars, amics, patrons, acadèmics, 
polítics i periodistes, el resultat va ser un esplèndid 
diàleg sobre les conseqüències econòmiques del 
Brexit i de la victòria de Trump en les passades 
eleccions nordamericanes, a càrrec del catedràtic de 

Política Econòmica a la UB i president del Cercle d'Economia, Antón Costas i del 
periodista, Xavier Vidal-Folch. 
  
Ambdós dialoguistes van regalar als assistents una conversa viva i amena, respectuosaa i 
discrepant, erudita i compromesa amb la necessitat d'entendre i millorar el món on vivim. Amb 
aquest acte es va recordar a Ernest Lluch i volgudament, també, s’hi afegí reflexió, atrevint-nos a 
pensar, com ell demanava, a través del diàleg sobre aquells temes que ens preocupen i ocupen.  
 
 
 
 

65  



 

 
 

66  



 

 

 
 

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.  

 
 

IV Diàlegs Ernest Lluch d’Economia i Futbol 

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

 
Dia: Dilluns  6 de juny a les 17:00 hores 
Lloc: Auditori 1899 del FC Barcelona.  

 
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 
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 institucions, es va 
acordar instaurar una conferència acadèmica 
anual sobre economia i futbol, que en la seva 
tercera edició va prendre el nom de Diàlegs 
Ernest Lluch d'Economia i futbol. 

 
L'impacte de la crisi en el futbol, va ser el tema de la jornada 2013, L'Estadística al servei del 
futbol, el de 2014, i El vector futbol a l'economia (o com entendre l'economia des del futbol) el 
de 2015. 
 
Els organitzadors dels Diàlegs Acadèmics Ernest Lluch d'Economia i Futbol creuen que per 
aquesta edició 2016 és una bona oportunitat per fer un diàleg sobre els elements centrals que 
marcaran l'economia en el futur del futbol, donada la seva actualitat i rellevància, i fer-ho amb 
Europa en ment però posant en relació a l'evolució de la esport professional americà i europeu, 
els elements de convergència i els elements que encara distingeixen dos models, dels quals es 
poden treure fortaleses i amenaces importants en uns moments de canvi i transformació de 
negoci com els actuals, tant per a les lligues nacionals com supranacionals. 
 
Per a això es comptarà amb reconeguts experts acadèmics de l'economia de l'esport i actors 
centrals amb opinió al respecte dels reptes que planteja una discussió amb un evident rerefons 
econòmic i d'organització, però també amb importants repercussions per a les lligues 
domèstiques i impacte social. 
 

Diàleg Ernest Lluch d’Economia i Futbol 
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Programa 
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Crònica 
 
Els diàlegs Ernest Lluch d'Economia i Futbol es consoliden 
 

'Una mirada econòmica al futur del futbol' era 
el títol amb el qual s'iniciaven els 4ts Diàlegs 
Ernest Lluch d'Economia i Futbol, apadrinats pel 
FC Barcelona i impulsats per la Fundació Ernest 
Lluch, amb el ferm propòsit d'analitzar de manera 
conjunta dues dimensions que es complementen i 
es necessiten més que mai, per tal d'encarar els 
reptes globals d'un esport cada vegada més 
professionalitzat. 
 
La jornada va comptar amb els parlaments 
institucionals dels vicepresidents blaugranes, Carles Vilarrubí (inauguració) i Susana 
Monje (cloenda) i del president de la Fundació Ernest Lluch, Joan Majó; així com d'una sessió 
doble d'intervencions acadèmiques. La primera, va ser un diàleg marca de la casa, sense 
moderadors i amb dues persones d'acreditada experiència com era el cas d'Stefan 
Késsene (catedràtic d'Economia de la Universitat d'Anvers) i Simon Kuper (escriptor i periodista 
del Financial Times).  
 
Ambdós ponents van realitzar una conversa sobre els models de competició europeus i les 
possibles novetats del futbol en materia econòmica, més enllà dels drets televisius i el 
merxandatge. En aquest sentit, Késsene va posar sobre la taula la possibilitat de concebre el futbol 
sense transfers, al·legant que "l'esclavatge havia acabat feia molt de temps" i que no jurídicament 
queda gens clar el concepte ara tan corrent de "comprar la teva llibertat". Un plantejament però que 
es veu llunyà del panorama actual i a curt, tal i com es va reblar en la taula rodona posterior. I és 
que després d'un estratègic coffee break es va iniciar la segona sessió accadèmica, ara en fiormat 
taula rodona i amb el castellà com a llengua vehicular. 
  
El vicepresident de l'àrea de màrqueting i comunicació del FC Barcelona, Manel Arroyo; 
l'economista i expresident de la SD Eibar, Álex Aranzabal; el catedràtic d'Economia de la 
Universidad de Zaragoza i expresident executiu i perofessional del Real Zaragoza (2006-
2009), Eduardo Bandrés, juntament amb la conducció del periodista Graham Turner varen 
protagonitzar una taula rodona de luxe. L'aposta pel manteniment de la lLiga espanyola al mateix 
temps que s'albira per una competició europea de qualitat que generi i comporti més beneficis pels 
clubs va ser una de les qüestions debatudes, així com la conveniència de limitar la despesa i de 
garantir una millor redistribució dels beneficis o dels drets televisiuse en pro d'una major 
competitivitat en la lliga domèstica. 
 
Se n'han fet ressò: 
• Mundo Deportivo 
• Sport 
• Diari Ara 
• FC Barcelona 
• ¡Error! Referencia de hipervínculo no válida. 
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Imatges 
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Àmbit Acadèmic 
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Beca de Recerca Ernest Lluch 
 

Convocatòria: La Beca de Recerca Ernest Lluch és una convocatòria biennal d’ajut a la recerca 
a l’entorn de les àrees acadèmiques que van centrar l’interès d’Ernest Lluch (pensament polític i/o 
econòmic, història política i/o econòmica, història moderna...) i que contribueixen al foment de 
la recerca entorn del diàleg Catalunya – Espanya – Europa en qualsevol del les diferents àrees 
de les ciències socials. La convocatòria és oberta als investigadors i investigadores de l’àmbit 
universitari en general, especialment joves doctorands. També es valoren propostes de recerques 
procedents d’altres centres d’estudi, professionals i culturals, sempre i quan estiguin 
suficientment justificades. Des de l’obertura de la convocatòria i fins la publicació del veredicte 
del jurat, les bases es podran consultar a la web de la Fundació Ernest Lluch. 
 
 
Publicació: Un cop finalitzada la recerca, la Fundació Ernest Lluch vetlla per la publicació de 
l’obra, en la llengua original (català o castellà). 
 
En aquest 2016 el becari va lliurar el document que es publicarà online corresponent a la IX Beca 
(2014): 
 
El 2017 es convocarà a inicis d’any la Beca per aquest mateix any de durada inferior a l’any 
iniiclament previst. 
 
 
El llibre – Sinopsi 

 
Entre librecambismo y proteccionismo.  
El pensamiento económico catalán en el siglo XVII. Perspectivas ibéricas y europeas 

 
Sinopsi: 

 
El objetivo del presente volumen no es ser una obra definitiva sobre el pensamiento económico en 
Cataluña en el siglo XVII, para lo que se tendrá que esperar a un estudio mucho más profundo. El 
objetivo es hacer una panorámica basándose en una primera investigación, que nos dé una visión 
general de cómo en el Principado se ha pensado la economía a partir de temas específicos, apuntar 
algunas ideas y contestar algunas preguntas: ¿Hubo pensadores de economía en el Principado de 
Cataluña en el siglo XVII? ¿Fue un pensamiento autóctono o más bien una derivación del arbitrismo 
castellano? ¿Fue influenciado en algún modo por el pensamiento económico de otros países? 

 
El volumen está dividido en tres capítulos. En el primero se focaliza en la década de los años '10 y 
'20, cuando cuestiones como la huída de moneda del Principado, el papel de los bancos privados y la 
entrada de mercaderías extranjeras estimularon importantes debates monetarios y sobre la 
naturaleza del comercio. El segundo capítulo se centra en el mundo de los gremios de Barcelona, 
donde una situación de crisis produjo e hizo arraigar fuertes convicciones proteccionistas. El tercer 
capítulo está dedicado a un personaje clave, por su dimensión y por la influencia que tuvo en las 
políticas económicas aprobadas en las Cortes de 1701-02 y 1705-06, Narcís Feliu de la Penya y 
Farell. En las conclusiones apuntamos como muchos de los argumentos económicos utilizados en el 
Principado de Cataluña fueron iguales a los de otros autores europeos y algunas de sus principales 
características.  
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Autor: Andrea Ricci 
Edita: Fundació Ernest Lluch 
Any de publicació: 2016 
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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. 

 
XI Premi – edició 2016 

 
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 2015-2016, en els centres de Secundària 
públics, privats o concertats de Catalunya. 

 

Convocatòria  XIè Premi 
 
 

 
 

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

                                                   
 
 
Acta del jurat del XIPremi Ernest Lluch de Ciències Socials i Polítiques, reunit el dia 10 de maig 
del 2016, 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 Núria Franco, de la UPF 
La professora Clara Cortina, de la UPF 
El professor Jordi Guiu, de la UPF 
El professor Jaume Puig, de la UPF 
El professor Pere Jódar,de la UPF 

Han decidit atorgar el XI Premi Ernest Lluch de Ciències Socials i Polítiques, dotat amb 
1.000€, al següent treball: 

“El vot més just" d’Albert Sánchez Panicot, de l’Institut Antoni de Martí i Franquès (Tarragona) 
 
Aquest treball no només té un objectiu de recerca molt propi de la Ciència Política, sinó que 
també tracta una qüestió de molta actualitat que l’autor ha analitzat amb força cura, 
desenvolupant un treball ingent en forma de càlculs per tal de fer una proposta pròpia de sistema 
electoral per a Catalunya. El treball s’ha acompanyat d’un esforç comparatiu notori respecte 
d’altres sistemes electorals o de les propostes dels diferents partits polítics, així com d’enquestes i 
entrevistes a experts . 
 

El Jurat també ha decidit atorgar quatre mencions honorífiques als següents treballs:   

"D’avi a néta" de Júlia Colón i Lahosa, de l'Institut Secretari Coloma (Barcelona) 
 
Treball iniciat  a partir d’una recerca genealògica, la història de vida de l’avi, es va convertint, 
apartat rere apartat, en una reconstrucció del que ha estat l’escola a Catalunya al llarg del segle 
XX i inicis del XXI. Un treball, molt ben escrit i acurat, que no només recull les memòries de l’avi, 
sinó que també contextualitza els canvis en el sistema escolar espanyol i català amb els fets 
socials, polítics i econòmics més rellevants.  
 
“Integració de la població adolescent immigrant a Castelldefels” de Marina García Castillo i Clara 
del Hoyo Corral de l’ Institut Les Marines (Castelldefels) 
 
Treball sobre els adolescents immigrants en una població catalana concreta com és la de 
Castelldefels. El treball realitzat es basa en una enquesta amb un qüestionari força justificat 
conceptualment, i en algunes entrevistes en profunditat a persones coneixedores de la qüestió en 
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la mateixa població. Les autores, de manera estratègica, se centren en els quatre principals països 
de procedència, per arribar a algunes conclusions d’interès sobre el grau d’integració i el futur 
d’aquests adolescents. 
 
“Acció o reacció” de Òscar Franco Morró i Guillem Gutiérrez Lasala, de l’Escola Frederic Mistral-
Tècnic Eulàlia (Barcelona) 
 
El punt de partida d’aquest treball és una pregunta original: l’opció independentista s’esdevé per 
acció o per reacció? Una pregunta significativa donada l’evolució de la nostra història recent. Els 
autors construeixen un qüestionari acceptable, realitzen entrevistes força significatives i un ingent 
treball de camp format per 1.600 enquestes, mil d’elles en la regió metropolitana i, la resta, en el 
conjunt del territori català.  
 
“Les diverses cares de la misèria i de la solidaritat” d’Arnau Pardines Muñoz i Tomàs González 
Carbó, de l’Institut Can Puig (Sant Pere de Ribes) 
 
Hi ha dos factors que van fer decidir al jurat la concessió d’aquest accèssit. Un, és la proposta 
simple i pràctica d’un pla de millora del Banc d’Aliments de la seva població i l’altre, és el magnífic 
documental que l’acompanya. La resta, dades generals, entrevistes, enquestes, estudi de cas, 
acompanyen meritòriament els dos elements anteriors. 

Per últim, el Jurat vol agrair la participació i lloar la qualitat dels 105 treballs presentats en 
l’edició d’enguany, tot un record de participació. 

Signat 

 

 

El president,  
David Sancho, degà de la Facultat de Ciències Polítiques i Socials de la UPF 
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Acte d'entrega 
 
Finalistes i acte de lliurament del Premi Ernest Lluch de Ciències Socials i  
Polítiques 2016 
 
  
 
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 del lliurament de l'XI Premi Ernest Lluch de Ciències Socials i Polítiques 

 

Divendres passat 20 de maig a la Sala de Graus Albert Calsamiglia de la UPF, 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 patró de la Fundació Ernest Lluch i membre del jurat del Premi, el 
professor Jaume Puig Junoy, van lliurar el premi al millor treball de recerca de batxillerat en l'àmbit 
de les Ciències Socials i Polítiques, en un acte que va reunir als alumnes dels cinc treballs 
finalistes, a més de professors i familiars. 
 
El veredicte del jurat el va donar a conèixer el degà de la Facultat de Polítiques després de les 
intervencions dels representants de la Universitat i de la Fundació, respectivament,  essent la seva 
decisió, la següent: 
 
En nom del jurat s'ha decidit atorgar l'XI Premi Ernest Lluch de Ciències Socials i Polítiques, dotat 
amb 1.000€, al següent treball: 
 

• “El vot més just" d’Albert Sánchez Panicot, de l’Institut Antoni de Martí i Franquès 
(Tarragona) 

 
Aquest treball no només té un objectiu de recerca molt propi de la Ciència Política, sinó que també 
tracta una qüestió de molta actualitat que l’autor ha analitzat amb força cura, desenvolupant un 
treball ingent en forma de càlculs per tal de fer una proposta pròpia de sistema electoral per a 
Catalunya. El treball s’ha acompanyat d’un esforç comparatiu notori respecte d’altres sistemes 
electorals o de les propostes dels diferents partits polítics, així com d’enquestes i entrevistes a 
experts 

 

 
 
 

El Jurat també ha decidit atorgar quatre mencions honorífiques als següents treballs: 
 

• "D’avi a néta" de Júlia Colón i Lahosa, de l'Institut Secretari Coloma (Barcelona) 
 
Treball iniciat a partir d’una recerca genealògica, la història de vida de l’avi, es va convertint, 
apartat rere apartat, en una reconstrucció del que ha estat l’escola a Catalunya al llarg del segle 
XX i inicis del XXI. Un treball, molt ben escrit i acurat, que no només recull les memòries de l’avi, 
sinó que també contextualitza els canvis en el sistema escolar espanyol i català amb els fets 
socials, polítics i econòmics més rellevants. 
  

• “Integració de la població adolescent immigrant a Castelldefels” de Marina García 
Castillo i Clara del Hoyo Corral de l’ Institut Les Marines (Castelldefels) 
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Treball sobre els adolescents immigrants en una població catalana concreta com és la de 
Castelldefels. El treball realitzat es basa en una enquesta amb un qüestionari força justificat 
conceptualment, i en algunes entrevistes en profunditat a persones coneixedores de la qüestió en 
la mateixa població. Les autores, de manera estratègica, se centren en els quatre principals països 
de procedència, per arribar a algunes conclusions d’interès sobre el grau d’integració i el futur 
d’aquests adolescents. 
 

• “Acció o reacció” d'Òscar Franco Morró i Guillem Gutiérrez Lasala, de l’Escola 
Frederic Mistral-Tècnic Eulàlia (Barcelona) 

 
El punt de partida d’aquest treball és una pregunta original: l’opció independentista s’esdevé per 
acció o per reacció? Una pregunta significativa donada l’evolució de la nostra història recent. Els 
autors construeixen un qüestionari acceptable, realitzen entrevistes força significatives i un ingent 
treball de camp format per 1.600 enquestes, mil d’elles en la regió metropolitana i, la resta, en el 
conjunt del territori català. 
 
 

• “Les diverses cares de la misèria i de la solidaritat” d’Arnau Pardines Muñoz i Tomàs 
González Carbó, de l’Institut Can Puig (Sant Pere de Ribes) 

 
Hi ha dos factors que van fer decidir al jurat la concessió d’aquest accèssit. Un, és la proposta 
simple i pràctica d’un pla de millora del Banc d’Aliments de la seva població i l’altre, és el magnífic 
documental que l’acompanya. La resta, dades generals, entrevistes, enquestes, estudi de cas, 
acompanyen meritòriament els dos elements anteriors. 
 
Per últim, en nom del Jurat també es va voler agrair la participació i lloar la qualitat dels 105 
treballs presentats en l’edició d’enguany, tot un record de participació. 
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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 
 
De les primaveres àrabs a la crisi dels refugiats 
XI Jornada Ernest Lluch de Ciències Polítiques i Socials 2016 

Dia:Dijous 25 Febrer 
Hora:11:00 
Lloc: Auditori de l’àgora Jordi Rubió i Balaguer del campus de la Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra 
(Ramon Trias Fargas, 25. Barcelona). 

Organitza: Facultat de Ciències Polítiques i Socials de la UPF i Fundació Ernest Lluch 

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 d’Eduard Soler, investigador 
principal del CIDOB sobre el Mediterrani i l’Orient Mitjà. 
 

12:00h. Torn obert de preguntes 
 
12:30h. Taula rodona: 
Gemma Pinyol. Investigadora associada del GRITIM-UPF, experta del Consell d’Europa i 
l'Expert Group on Economic Migration de la Comissió Europea. Directora de Instrategies. 
Xesco Reverter. Periodista. Editor del programa “Món 324” 
Modera: Caterina García. Catedràtica de Relacions Internacionals. Àrea de Dret Internacional 
Públic i Relacions Internacionals. 
 
14:00h. Cloenda 
 

 
 
 
 

Jornada Ernest Lluch de Ciències Polítiques i Socials UPF 
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Crònica 
 

Una mirada transversal i experta per entendre la crisi dels refugiats cinc 
anys després de les primaveres àrabs 
XI Jornada Ernest Lluch de Ciències Polítiques i Socials 
 

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

 
La jornada titulada 'De les primaveres àrabs a la crisi dels refugiats' va tenir lloc ahir dijous 25 de 
febrer, a l'auditori del Campus de la Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra, i va constar de 
dues parts. Una primera centrada en la ponència-marc a càrrec d’Eduard Soler Lecha, 
investigador principal del CIDOB sobre la Mediterrània i l’Orient Mitjà. I una segona part amb la 
taula rodona d' experts com a protagonista. Moderada per Caterina García, catedràtica de Dret 
Internacional de la UPF, a la taula hi participaren Gemma Pinyol, investigadora associada del 
GRITIM-UPF, experta del Consell d’Europa i directora d’Instrategies, que analitzà l’experiència 
migratòria sobrevinguda (l’anomenada crisi dels refugiats), i Xesco Reverter, periodista i director 
del programa Món 3/24, de Televisió de Catalunya, qui abordà el tractament donat pels mitjans de 
comunicació en aquests esdeveniments, així com els canvis i paradigmes sota els quals s'informa i 
s'accedeix a les fonts d'informació. 
 
L'acte va arrencar amb la tradicional benvinguda a càrrec de David Sancho, degà de la Facultat 
de Polítiques de la UPF, i Joan Majó, president de la Comissió Executiva de la Fundació Ernest 
Lluch, parlaments que precediren la ponència-marc que va anar a càrrec d’Eduard Soler Lecha. L' 
investigador principal del CIDOB sobre la Mediterrània i l’Orient Mitjà va desenvolupar una 
ponència enfocada a la síntesi i al recorregut explicatiu de les principals claus interpretatives que 
han convulsionat la mediterrània i el món àrab, del 2010 cap aquí. I és que l'onada iniciada amb les 
protestes i canvi de govern a Tunísia va arribar amb força des del magreb fins a la península 
aràbica i més enllà. Ara, cinc anys després la gestió de la crisis dels refugiats obre velles ferides i 
planteja nous reptes a escala mundial i europea. Amena, il·lustrativa i didàctica la ponència va 
servir per ubicar als assistents que omplien l'auditori, principalment alumnat de la Facultat de 
Polítiques de la UPF, amb la temàtica de la jornada. 
 
Precisament, la mirada experta i polièdrica i pluridisciplinar els membres de la taula rodona va 
propiciar que es generés un debat de calat amb la pretensió d'analitzar un escenari complex com 
el de les causes i conseqüències de la crisi dels refugiats. Si la ponència havia permès copsar i 
entendre els ccanvis o anhels de canvis que es concentren en un espai-temps concret i que es 
propaguen per una vasta àrea, la taula rodona va servir per precisar alguns aspectes de la gestió 
de la crisi dels refugiats (Pinyol) i del paper dels media (Reverter). D'aquesta manera, i després 
d'un nodrit torn de preguntes del públic, a pocs minuts abans de les dues del migdia es va posar 
punt i final a una jornada intensa i profitosa. 
 
*La jornada en vídeo (UPF) 
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Seminari Ernest Lluch d'Economia - UB 
 
Descripció. En el marc del conveni signat amb la Universitat de Barcelona, té lloc cada any un 
Seminari en homenatge a Ernest Lluch que gira a l’entorn de l’economia i de la política econòmica 
espanyola. 
 

"The view from above: GIS Analysis for Applied Economics" 
XIVè Seminari Ernest Lluch d'Economia a la Universitat de Barcelona 

 
Dia: Dilluns 12 Desembre 
Hora: 12:00 
Lloc: Sala de Recepcions. Facultat d'Economia i Empresa. Universitat de Barcelona. 
Organitza: Facultat d'Economia i Empresa de la UB i Fundació Ernet Lluch 
 
 
El 12 de desembre a les 12 hores a la Sala de Recepcions de la Facultat d'Economia i Empresa de la 
Universitat de Barcelona va tenir lloc la conferència "The view from above: GIS Analysis for Applied 
Economics", a càrrec de: 

 
o Dr. Juan Carlos Muñoz Mora, Post-Doctoral Research Fellowdel Department of 

Economics and Management de la Universitat Pompeu Fabra 
o Modera:Prof. Dr. Joan-Ramon Borrell. Professor Titular d’Economia i Director del 

Màster en Economia, Regulació i Competència als Serveis Públics a la Universitat de 
Barcelona 

 
Temàtica: En un acte inaugurat per la Degana de la Facultat d’Econòmiques, Sra. Elisenda Paluzié 
i el President de la Fundació Ernest Lluch Sr. Joan Majó, Es va parlar de l’ús que es fa dels Big Data 
en geografia al servei de l’anàlisi econòmic. Com es poden analitzar a través de le geo-tecnologia els 
barris amb majors desigualtats, pobresa o en qualsevol dels aspectes en els que ubicació geogràfica 
i economia van de la mà en la descripció de fenòmens de desigualtat.  
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Crònica 
 

Big data, geolocalitzacions i econometria espaial per a la recerca en economía  
 XIVè Seminari Ernest Lluch d'Economia a la Universitat de Barcelona 

 

 

 

Amb el títol "The view from above: GIS 
Analysis for Applied Economics" es va dur a 
terme el XIVè Seminari Ernest Lluch d'Economia 
a la Universitat de Barcelona, ahir dilluns 23 de 
gener a l’Aula Magna de la Facultat 
d’Econòmiques. Un acte acadèmic però també 
emotiu i de record a la figura d’Ernest Lluch, qui 
fou alumne i professor de la Facultat 
d’Econòmiques, tal i com ho va fer saber el 
vicepresident de la Fundació Ernest 
Lluch, Josep Maria Carreras, qui va realitzar un 
breu parlament inicial per emmarcar la figura de 
Lluch, davant d’una audiència jove, acadèmica i internacional que va seguir atentament una jornada 
que es va celebrar íntegrament en anglès i que va tenir una durada de des hores. 
 

Aquest acte que s’orientava a l’alumnat i professorat de màsters i doctorats 
d’Economia i Empresa de la UB va generar força interès donada la 
temàtica, específica i innovadora, de la sessió d’enguany. Per a l’ocasió es 
va comptar amb el professor Joan Ramon Borrell en la direcció i 
conducció del seminari que tenia com a ponent al Doctor Juan Carlos 
Muñoz Mora, Post-Doctoral Research Fellowdel Department of Economics 
and Management de la Universitat Pompeu Fabra, expert en l’aplicació dels 
Sistemes d’Informació Geogràfics (GIS) a les anàlisis econòmiques en el 
context del Big Data. Una proposta que va més enllà de fer més atractives 
les anàlisis econòmiques a partir de dades geogràfiques, sinó que 
mitjançant tècniques i eines relacionades amb la econometria espacial i la 
geolocalització, s’obren noves perspectives d’estudi en el camp del Big 
data, especialment interessants pels economistes.  
 
Amb aquest objectiu es va desenvolupar la sessió del Dr. Muñoz Mora qui 
va il·lustrar amb nombrosos exemples, tant algunes recerques iniciades 

com algunes de les tècniques emprades. Acte seguit, un viu i interessant torn obert de preguntes va 
posar punt i final a una sessió acadèmica que va generar interès i debat. 
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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. 

 
 

Societats envellides: els reptes de gestió sociosanitària en els últims anys de vida 
Encontre Ernest Lluch - Cursos d'Estiu UIMP 2016 
 
Dia: Dijous 7 Juliol 
Hora: 11:49 
Lloc: Palacio de la Magdalena, Santander - Sede UIMP 
Organitza: Fundación Ernest Lluch; UIMP 
Amb la coordinació acadèmica de: Fundación Gaspar Casal 
 

 
Argumentari 
 
Als països desenvolupats l'expectativa de vida en néixer gairebé ha doblat la seva xifra en el que 
va de segle, augmentant els anys de vida sense malaltia. Els factors determinants d'aquesta 
millora de la salut cal buscar-los en el desenvolupament socioeconòmic, a les millores en 
l'educació i el medi ambient, a un major coneixement de la biologia i de la genètica humana, a més 
de als avenços mèdics que han vingut de la mà de la innovació i el desenvolupament tecnològic. 
 
Aquest progressiu envelliment de la població provoca noves necessitats assistencials i 
d'assegurament que desafien els sistemes de protecció social augmentant els seus costos i els 
períodes de cobertura. A més, a causa de la intensitat i complexitat de l'assistència sanitària, els 
seus costos augmenten extraordinàriament en l'últim any de vida, amb independència de l'edat 
dels pacients sense una clara relació ni amb els objectius d'aquest esforç assistencial ni amb les 
preferències dels pacients. Per això, cal avançar en l'establiment de polítiques assistencials 
sociosanitàries que garanteixin l'eficiència de l'ús de recursos públics i privats, promoguin la 
redefinició de rols professionals i respectin la voluntat dels pacients. 
 
 
Director: 
 

• Juan del Llano Señarís, Director de la Fundació Gaspar Casal. Director Acadèmic i 
coordinador de l'Àrea de Gestió de Serveis Sanitaris del Màster d'Administració i Direcció 
de Serveis Sanitaris (MADS), Universitat Pompeu Fabra i Fundació Gaspar Casal. 
Investigador Associat del Centre de Recerca en Economia i Salut (CRES), Universitat 
Pompeu Fabra. 
 

Secretari: 
 

• Joaquim Camprubí García, Coordinador Acadèmic i de l'Àrea d'Investigació de Serveis 
Sanitaris del Màster d'Administració i Direcció de Serveis Sanitaris (MADS), Universitat 
Pompeu Fabra i Fundació Gaspar Casal. 

 
 
 

Seminari Ernest Lluch - Cursos d'Estiu de la UIMP (Santander) 
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Programa Encuentro Ernest Lluch - UIMP 2016 

 
 
Jueves 7 
 
 
10.00 Bienvenida 
• Joan Majó Cruzate, Presidente de la Fundaciò Ernest Lluch 
• César Navarro de Francisco, Médico. Ex director de asuntos externos con el Ministro Lluch. 

Ex Presidente del Ateneo de Madrid. Ex Presidente del patronato de la Fundación Gaspar 
Casal. 

• Representante UIMP 
• Juan E. del Llano Señarís, Director de la Fundación Gaspar Casal. 

 
10.30 Conferencia Inaugural 
La institucionalización del final de la vida en la sociedad española. 
• Mª Ángeles Durán de las Heras. Catedrática Emérita de Sociología del Centro Superior de 

Investigaciones Científicas (CSIC) 
• Presenta y modera: Joaquim Camprubí García, Fundación Gaspar Casal 

 
12.00 Mesa Redonda 
Aspectos de salud pública del envejecimiento saludable: a propósito del síndrome de 
fragilidad y la discapacidad 
• Fernando Rodríguez Artalejo. Catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública, 

Facultad de Medicina, Universidad Autónoma de Madrid. 
 

Aspectos del final de la vida dese la perspectiva de la antropología social y cultural 
• Carrie Ryan. Doctoral Candidate, School of Social and Cultural Anthropology, University of 

Oxford 
Modera: Juan E. del Llano Señarís, Fundación Gaspar Casal 
 
15.00 Mesa Redonda 
¿Hay evidencia empírica sobre la concentración de costes en los últimos años de la vida? 
• Manuel García Goñi. Profesor de Economía Aplicada, Universidad Complutense de Madrid. 

El valor de los Años de Vida Ajustados por Calidad (AVAC´s) al final de la vida 
• Fernando Sánchez Martínez, Profesor de Economía Aplicada, Universidad de Murcia 

La estructura de atención sanitaria y social al final de la vida: ¿Sirve para alcanzar sus 
objetivos? 
• José Expósito Hernández, Director de Gestión Integral de Oncología, Complejo 

Hospitalario de Granada 
Modera: Jaume Puig Junoy, Profesor del Departamento de Economía, Universitat Pompeu Fabra 
(UPF) e Investigador Senior del Centro de Investigación en Economía de la Salud (CRES), UPF 
 
 
 
Viernes 8 
 
 
09:30 Conferencia 
Características de la atención paliativa de calidad 
• Wendy Wisbaum, Consultora en Salud Pública y Política Sanitaria. Coautora de los 

Informes sobre Triple Meta y Propuestas para Mejorar el proceso de envejecimiento para 
Funcas 

• Lourdes Guanter Peris, Enfermera del Institut Catalá de Oncologia. 
Presidenta de la Asociación Española de Enfermería en Cuidados Paliativos (AECPAL)  
 
• Alvaro Gándara del Castillo, Médico Coordinador de la Unidad de Cuidados Paliativos, 

Hospital Fundación Jiménez Diaz. Presidente de la Sociedad Española de Cuidados Paliativas 
(SESPAL) 
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11.00 Conferencia 
El cuidado de las personas mayores y el estado actual del Sistema de Autonomía Personal y 
Asistencia a la Dependencia (SAAD) 
• Luz Mª Peña Longobardo, Profesora de Fundamentos de Análisis Económico de la 

Universidad de Castilla La Mancha. Investigadora Asociada al Seminario de Investigación de 
Economía de la Salud. 

• Presenta: Joaquim Camprubí García, Fundación Gaspar Casal 
12:30 Debate de clausura 
La gestión de la longevidad y de la cronicidad: aspectos políticos y de reorientación 
asistencial 
• Rafael Bengoa Rentería, Director, Área de salud de Deusto Business School (DBSHealth), 

Universidad de Deusto. 
• Carlos Campillo Artero, Servicio de Evaluación, IB-Salut. Investigador Asociado, CRES, 

UPF. Consultor OPS_WHO. 
• Moderador: Juan E. del Llano Señarís, Fundación Gaspar Casal 

 
13.40 Clausura 
• Jesús Millán-Núñez Cortés, Catedrático de Medicina Interna, Universidad Complutense de 

Madrid. Jefe de servicio de Medicina Interna, Hospital Universitario Gregorio Marañón de 
Madrid. Presidente del Patronato de la Fundación Gaspar Casal 

• Representante Fundació Ernest Lluch 
• Representante UIMP 
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Crònica 
 
Reflexions en profunditat sobre la gestió sociosanitària en els últims anys 
de la vida 
Curs d'Estiu UIMP 2016 - Encuentro Ernest Lluch 

 
El divendres 8 de juliol es va posar punt i final al Xè Encuentro Ernest Lluch que té lloc cada any al 
Palacio de la Magdalena (Santander) i que forma part del programa dels cursos d'estiu de la UIMP. 
El seminari d'enguany s'ha centrat en Societats envellides: els reptes de gestió sociosanitària en els 
últims anys de la vida i ha tractat aquesta qüestió d'una manera transveral, incidint en aspectes 
econòmics, sociològics i demogràfics. 
 
Fruit de la col·laboració entre la Fundació Ernest Lluch i la Fundació Gaspar Casal, el programa del 
seminari es nodria de reconeguts experts que van complir amb escreix les expectatives ghenerades 
per uns assistents també a l'alçada de les circumstàncies i format per responsables tècnics i polítics 
de l'àmbit socio-sanitari, professionalss de la medicina  i acadèmics. De la Fundació Ernest Lluch hi 
assistiren el vicepresident i tresorer, Josep Maria Carreras; el director, Ferriol Sòria; i el 
patró Jaume Puig que hi va participar com a ponent. 
 
A continuació, enllacem els articles publicats per l'equip de premsa de la UIMP i que fan referència a 
la intervenció de la catedràtica de Sociologia, María Ángeles Durán (Madrid, 1942) que va tenir lloc el 
dijous 7 de juliol. Així com, un breu apunt de la cloenda del curs, del divendres 8 de juliol. 
 

• Crònica de la intervenció de María Ángeles Durán  
• Cloenda 
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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: Segregació educativa i desigualtat als municipis de Catalunya. 
 
Alguns barris de ciutats catalanes experimenten un procés de 
segregació educativa important. En la base de la segregació 
educativa hi conflueixen diversos tipus de fenòmens, entre els 
que convé destacar, d’una banda, la mateixa segregació urbana, 
fruit de les diferents possibilitats d’accés a l’habitatge, que 
segmenta l’assentament de la població i situa els grups socials 
en determinats enclavaments. Per altra banda trobem el fet 
migratori, que va comportar el primer decenni del segle XXI un 
augment de la població escolar molt important amb una 
distribució desigual d’aquesta als centres escolars d’un mateix 
municipi però també dins dels centres d’un mateix barri. 
Finalment apareix també l’actuació de les institucions públiques a 
l’hora de permetre un determinat equilibri poblacional entre barris 
i centres, de manera explícita o intangible, a partir de l’aplicació 
efectiva del marc general que presenten les politiques educatives 
La segregació escolar és, doncs, d’una banda, un reflex de la 
mateixa segregació urbana que, per tant, depassa les 

possibilitats de la política educativa, però també és el fruit de les estratègies de la demanda 
educativa (pares i mares), que actuen evitant escoles estigmatitzades en la mesura que el marc de 
la política educativa els ho permet i actuant racionalment en observar que les administracions es 
mostren incapaces de revertir una situació de segregació que concentra població escolar en 
situació de risc d’exclusió en determinats barris i centres. 
 
Els fenòmens de segregació escolar, en la mesura que es poden traduir en desigualtats en les 
oportunitats educatives dels infants, i en conseqüència en futures desigualtats socials, suposen un 
repte de primer d’ordre que es pot treballar des d’estratègies diferents. On som? Quina és la realitat 
actual dels municipis de Catalunya en aquest àmbit? Quines polítiques es duen a terme. Quines 
serien possible i amb quins riscos? 
 
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 aquesta matèria. 
 
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 

Jornada sobre Municipis 
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amb la resta d’actors institucionals, especialment la Diputació de Barcelona. 
 
 
 

Programa  
 
 
9:00h Obertura 

• Sra. Mercè Conesa – Presidenta de la Diputació de Barcelona 
• Sr. Joan Majó – President de la Fundació Ernest Lluch 

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: Diagnosi. Segregació educativa i desigualtat als municipis de Catalunya. 
 

• Xavier Bonal. Professor del Departament de Sociologia de la Universitat Autònoma de 
Barcelona (UAB) i Special Professor of Education and International Development a la 
Universitat d'Amsterdam.  

 
10:15h Ponència 2: Dilemes en les polítiques contra la segregació educativa 
 

• Isaac González – Professor dels estudis d'Arts i Humanitats de la UOC, és membre del 
GRECS, grup de recerca en Cultura i Societat. 

 
11:15h Pausa 
 
11:45h Taula rodona d’ Alcaldes  
 

• David Bote, alcalde de Mataró 
• Anna Erra, alcaldessa de Vic 
• Josep Mayoral, alcalde de Granollers  
• Jordi San José, alcalde de Sant Feliu de Llobregat 

 
Modera: Rafael Homet. Diputat delegat d’Educació de la Diputació de Barcelona 
 
 
13:30h Cloenda 
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Crònica Jornada Municipis 2016 

 
Segregació educativa i desigualtat als municipis, qüestió cabdal de la Jornada sobre 
Municipis 2016 
La jornada es va celebrar ahir dilluns 20 de juny a l'Ateneu Barcelonès  

 
 
Alguns barris de ciutats catalanes 
experimenten un procés de segregació 
educativa important. 
 
En la base de la segregació educativa hi 
conflueixen diversos tipus de fenòmens, 
entre els que convé destacar d’una banda, 
la mateixa segregació urbana, fruit de les 
diferents possibilitats d’accés a l’habitatge, 
que segmenta l’assentament de la població 
i situa els grups socials en determinats 
enclavaments. 
 

Per altra banda trobem el fet migratori, que va comportar el primer decenni del segle XXI un augment  
de la població escolar molt important amb una distribució desigual d’aquesta als centres escolars  
d’un mateix municipi però també dins dels centres d’un mateix barri. Finalment apareix també  
l’actuació de les institucions públiques a l’hora de permetre un determinat equilibri poblacional entre  
barris i centres, de manera explícita o intangible, a partir de l’aplicació efectiva del marc general que  
presenten les politiques educatives. 
 
La segregació escolar és, doncs, d’una banda, un reflex de la mateixa segregació urbana que, per 
tant, depassa les possibilitats de la política educativa, però també és el fruit de les estratègies de la 
demanda educativa (pares i mares), que actuen evitant escoles estigmatitzades en la mesura que el 
marc de la política educativa els ho permet i actuant racionalment en observar que les 
administracions es mostren incapaces de revertir una situació de segregació que concentra població 
escolar en situació de risc d’exclusió en determinats barris i centres. Els fenòmens de segregació 
escolar, en la mesura que es poden traduir en desigualtats en les oportunitats educatives dels 
infants, i en conseqüència en futures desigualtats socials, suposen un repte de primer d’ordre que es 
pot treballar des d’estratègies diferents. 
 
On som? Quina és la realitat actual dels municipis de Catalunya en aquest àmbit? Quines polítiques 
es duen a terme? Quines serien possible i amb quins riscos? varen ser agunes de les preguntes 
presents ja des de bon inici, en la Jornada sobre Municipis 2016 dedicada a la Segregació educativa i 
desigualtat als municipis. Els parlaments inaugurals a càrrec del president de la Fundació Ernest 
Lluch, Joan Majó i del diputat delegat d’Educació de la Diputació de Barcelona, Rafel Homet, ja 
varen traçar les línies principals d'una qüestió que es va aprofundir a aconsciència en les dues 
ponències-marc. 
 
La primera d'elles va anar a càrrec del professor del Departament de Sociologia de la Universitat  
Autònoma de Barcelona (UAB), Xavier Bonal, tot un referent en l'estudi de la segregació  educativa 
a casa nostra i un ferm defensor de posar sobre la taula una qüestió que sovint s'amaga quan es 
parla de les realitats municipals. De la seva intervenció (que la posem al teu abast en versió PDF), en 
varen sobresortir els elements descriptius i de diagnosi d'un fenomen que si ve manté els índexs 
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estables d'anys anteriors, es constaten noves alertes arran de la crisi, amb un augment de la 
segregació en aquells barris i municipis més benestants. De la mateixa manera que no tota 
segregació ve acompanyada d'un rerefons migratori o cultural, sinó que els factors socioeconòmics i 
de classe social emanen de nou com a constitutius de bretxes socials en bona part del territori català, 
cadascun d'ell amb les seves pròpies característiques com bé va il·lustrar el professor Bonal en la 
seva intrervenció. 
 
Després de la diagnosi, varen venir els dilemes que  intervenen en els procésos generadors 
d'igualtats d'oportunitats en un marc educatiu. Aquest tema va centrar la segona ponència que va 
anar de la mà del professor dels estudis d'Arts i Humanitats de la UOC, Isaac González i que va 
posar èmfasi en explicar i entendre quines lògiques i tensions actuen i es generen quan es pretén 
incidir en polítiques d'igualtat d'oportunitats.  
 
Una part important de la jornada i que complementava les sessions teòriques i acadèmiques, era la 
taula rodona d'alcaldes i alcaldesses, concebuda per tractar amb les viviències i el saber d'aquell qui 
trepitja el carrer de la seva ciutat cada dia,per tal d'oferir una mirada curosa a un qüestió tan cabdal 
com incòmode de parlar com és la segregació escolar. Arribats aquest punt el protagonisme va 
recaure en els alcaldes de Mataró, David Bote; de Granollers, Josep Mayoral; de Sant Feliu de 
Llobregat, Jordi San José, i l'alcaldessa de Vic, Anna Erra. Tots ells varen coincidir en la necessitat 
de reduir i evitar la segregació escolar si el que es vol és apostar per polítiques d'equitat i 
generadores d'igualtat d'oportunitats. En aquesta part inicial de la taula rodona es varen tractar 
aquelles qüestions substantives de la política educativa municipal així com la suma de pràctiques 
referents en cadascun dels municipis, ja sigui des del paper cabdal dels consells escolars de Mataró, 
a l'establiment de ràtios d'alumnat nouvingut a Vic, a la tarifació social dels serveis municipals 
d'Escola Bressol i Escola de Música de Sant Feliu de Llobregat, i la dinamització de projectes com el 
Cantània o de polítiques vinculades amb la formació professional a Granollers. Ara bé, totes 
aquestes bones pràctiques varen anar acompanyades de reivindicacions i demandes basades en la 
dèbil posici´dels ajuntaments catalans en matèria de finançament i d'incidència real en qüestions que 
poden ser generadores de desigualtats com la generalització d'horaris escolars compactats i reduits 
en l'escolaritat pública i una jornada escolar més llarga i extensa en la concertada, o bé que se 
suprimeixin línies de P3 en escoles on hi ha demanda i es pot consolidar un projecte educatiu que 
afavoreixi la cohesió social i territorial.   
 
L'acte va cloure amb unes breus paraules de comiat de Rafel Homet en funcions de conductor de la 
taula rodona i de Josep Maria Carreras, vicepresident de la Fundació Ernest Lluch qui va agrair 
l'assistència i va convidar al presents a repetir l'experiència en les properes Jornades Ernest Lluch 
sobre Municipis. 
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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. 

 
L’impacte de la crisi dels refugiats a Europa 
XIII Jornada Ernest Lluch de Torroella de Montgri 2016 
 
Dia: Dissabte 8 Octubre 
Hora: 11:00 
Lloc: Auditori Museu de la Mediterrània 
Carrer d'Ullà 31 - Torroella de Montgrí 
Organitzen: Museu de la Mediterrània i Fundació Ernest Lluch 
 
  
Argumentari 
 
La crisi social dels refugiats sembla haver pressionat al màxim els marcs legals en la preservació 
dels drets dels civils i del respecte del dret d’asil, segons estableixen els acords en dret internacional, 
per a totes aquelles persones que fugen d’una guerra. També ha esdevingut una crisi que qüestiona 
profundament els valors ètics, morals i democràtics, doncs la filantropia i la xenofòbia, la solidaritat i 
el rebuig a l’estranger, amb aquesta dualitat i ambivalència, formen part de les actituds més comunes 
en una Europa incòmoda davant el repte que planteja la gestió dels refugiats. D’aquesta manera hem 
pogut veure nombroses mostres d’altruisme i solidaritat, així com l’ascens de partits polítics 
antiimmigració i escenes de rebuig explícit i violent als refugiats. Tanmateix, després d’anys de 
conflicte armat enquistat a Síria i bona part del Pròxim Orient i del temor creixent a Occident al 
respecte de l’amenaça terrorista de Daesh, el que està en joc són qüestions tan fonamentals com les 
de garantir el dret a la vida i la dignitat de les persones. Unes poderoses raons que haurien d’obligar 
als governs a actuar d’una manera més ràpida, organitzada i segura, per tal d’evitar que es 
deshumanitzi, encara més, una crisi que ha desplaçat a milions de persones. 

 

 
 
 

Jornada Ernest Lluch a Torroella de Montgrí 
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Crònica 

Una crisi europea, nostra i humanitària 
 Crònica de la Jornada Ernest Lluch a Torroella de Montgrí 2016 

 
 

La XIII Jornada Ernest Lluch de Torroella de Montgrí, que 
organitzen el Museu de la Mediterrània i la Fundació Ernest 
Lluch, es va celebrar el passat dissabte 8 d'octubre i versà 
sobre l'impacte de la crisi dels refugiats a Europa. Per a 
l'ocasió es va comptar amb la participació de la 
consellera Dolors Bassa en l'obertura, i de les ponents Anna 
Terrón i Gemma Pinyol. A la taula rodona posterior hi va 
participar el submarinista i voluntari a Grècia amb l'equip de 
Proactiva-Open Arms a l'illa de Lesbos, Albert Roma. 

 
Una crisi europea 
 
Aquesta crisi posa de manifest la necessitat d'esmenar la pàgina als estats membre de la Unió 
Europa per tal d'atendre de manera conscient una realitat que ens afecta com a europeus, perquè 
aquesta "és una crisi nostra, europea, i no una crisi d'ells, dels refugiats". Així de clar ho plantejava 
l'Anna Terrón a l'inici de la primera de les ponències de la jornada. Terrón, qui fou representant 
especial i portaveu de la Unió per a la Mediterrània (2013-2015), exsecretària d’Estat d’Immigració i 
Emigració i actual presidenta d'Instrategies va encarar la seva ponència desmentint que es tractés 
d'una "crisi dels refugiats" sinó que va exposar la seva tesi sobre el fet que és una pofunda crisi 
europea que posa en risc el futur de la pròpia UE. Una de les solucions? Més Europa, més 
coordinació i estratègia comuna i menys interessos d'estats, i per tant l'articulació d'una resposta 
conjunta, tan a l'acollida dels refugiats i a la migració, com per posar fre a l'auge de la xenofobia i 
l'euroescepticisme que pot acabar minant els fonaments de l'UE. 
 
Una crisi "nostra" i de valors 
 
La Investigadora associada del GRITIM-UPF i experta del Consell d’Europa al projecte Intercultural 
Cities, Gemma Pinyol, va protagonitzar la segona de les ponències acadèmiques i ho va fer 
enllaçant amb el plantejament iniciat per Anna Terrón sobre que és una crisi "nostra" i que enlloc de 
parlar de gestió dels refugiats va voler posar l'accent en les característiques i condicionants del 
discurs de rebuig a l'acollida de refugiats. Un rebuig manifestament institucional en el cas d'alguns 
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països membres com Hongria o Eslovaquia i fins i tot Espanya, que lluny d'atendre els compromisos 
d'asil acordats com països com Alemanya i els nòrdics, se situa en xifres ridícules i vergonyants. 
Però aquest rebuig a la idea d'acollir, a la solidaritat amb el refugiat, hi ha tot el substrat ideològic de 
la "xenofobia moderna", que en paraules de Pinyol fa referència al reguitzell d'excuses i 
d'argumentaris consistents a no reconèixer a l'altra, a convertir-lo en el portador dels mals 
contemporanis. Desmentir rumors i evitar fer estereotips sobre l'altre, també va ser un dels 
aprenantatges d'aquesta ponència que insistia en què la crisi és nostra des d'un punt de vista moral i 
de valors. Si prevalen les pors i la xenofòbia, sinó hi ha una aposta clara pels valors humans, Europa 
pot deixar de ser el que és: un mirall de qualitat de vida i de democràcia per a moltes persones 
d'arreu del món, que prefereixen jugar-se la vida al cost que sigui per viure a Europa. 
 
 
Una crisi humanitària 
 
A la taula rodona es va complementar el poquer de mirades de la jornada. A les mirades més 
analítiques ofertes per la consellera i les dues ponents, per posar de manifest la visió sobre el terreny 
s'hi va afegir el testimoni expert i en primera persona d'Albert Roma, representant de l'ONG 
Proactiva- OpenArms, especialitzada en el rescat marítim i que tan preuada tasca estan realitzant a 
les costes mediterrànies. Amb llenguatge clar i directe, la seva visió va complementar el relat d'una 
crisi que presenta diferents arestes, totes elles punxegudes i que reclamen fer les coses més ben 
fetes de les que s'han fet fins ara. Salvar vides humanes és ben seriós i fer-ho de manera 
sistematitzada i a diari des de fa gairebé dos anys resulta no només dolorós sinó que diu molt de la 
feina que queda per fer en matèria de sensibilització, solidaritat i presa de consciència que les crisis 
humanitàries, com aquesta, necessiten convenciment i valentia per afrontar-les posant-hi allò que 
cadascú pot fer: pressió als poders i institucions amb capacitat d'actuació, incidència ideològica en 
favor de la dignitat de les persones i ser solidari amb el qui pateix. 
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Descripció. Curs d'Estiu de la Universidad de Burgos que compta amb la participació del 

director de la Fundació Ernest Lluch, Ferriol Sòria Ortiz. 

 
 

'Conflictes de la història, polítiques de memòria' a Medina de Pomar 
 
Dies: Dilluns 4 Juliol 16:30 i Divendres 8 Juliol 13:30 
Lloc: Medina de Pomar (Burgos) 
Organitza:Universidad de Burgos 

 

  
Argumentari: 

Societats com l'alemanya, francesa, argentina, xilena o sud-africana com 
han encarat els seus  passats traumàtics recents ? És possible enterrar el 
passat, passar pàgina, oblidar (socialment) el sofriment? A partir  dels 
conceptes de memòria i història, i d'una aproximació al sofriment en la 
història, el curs atendrà diferents casos de gestió de passats conflictius, 
solucions i polítiques que han permès a societats molt diferents aprofundir 
en el seu compromís amb els principis dels drets humans i els valors 
democràtics, donant una millor atenció a les víctimes. 
 

 
 
 
Programa 
 

     
 
 

Seminari Curs d'Estiu Universidad de Burgos 
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Descripció. Conferències impartides per participants en el Projecte Diàlegs 2016 a la Facultat de 
Polítiques de la UPF en el marc de co·laboració entre aquesta Facultat i la Fundació Ernest Lluch. 
 
 

Conferència d'Ignacio Sánchez-Cuenca a la UPF  

"El suicidio institucional del franquismo en la transición a la democracia” 
 
La ponència 'El suicidio institucional del franquismo en la transición a la democracia' va tenir lloc el 
passat dilluns 17 d'octubre a les 13 hores a l'aula 40.150 de l'edifici Roger de Llúria del Campus de la 
Ciutadella. 

 

En el marc de col·laboració iniciat enguany entre la Fundació Ernest 
Lluch i el Departament de Ciències Polítiques i Socials de la 
Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, es duen a terme diverses 
iniciatives acadèmiques. Una d'elles, la participació dels alumnes del 
Grau en Filosofia, Economia i Política en el Cicle de Diálegs al 
CaixaForum Barcelona. L'altra iniciativa és la realització de seminaris 
i ponències com és el cas d'aquesta, una activitat circumscrita a 
l'alumnat i que va comptar amb la participació del professor Ignacio-
Sánchez Cuenca. 
 
 
Sobre el ponent: 
 
Ignacio Sánchez-Cuenca. Director d'Investigació de l'Institut Carlos 
III-Juan March de Ciències Socials (IC3JM). Professor titular de 
Sociologia a la Universitat Complutense de Madrid. 
  
(Valencia, 1966). Director de l’Instituto Carlos III-Juan March de 

Ciències Socials de la Universidad Carlos III (Madrid) i professor titular de Ciència Política a la 
mateixa universitat. Ha estat Rice Associate Professor a la Universitat de Yale, professor titular al 
Departament de Ciència Política de la Universitat Pompeu Fabra, Visiting Scholar a la Universitat de 
Nova York, i ajudant de la Facultat al Departament de Sociologia de la Universidad de Salamanca. És 
autor de nombrosos articles acadèmics a revistes especialitzades. Acaba de publicar La desfachatez 
intelectual (Catarata 2016) i entre els seus darrers llibres destaquen: Años de cambios, años de 
crisis. Ocho años de gobiernos socialistas (Catarata, 2012), coeditor amb Adam Przeworski de 
Democracia y socialdemocracia. Homenaje a José María Maravall (Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales, 2012), La impotencia democrática. Sobre la crisis política de España (Catarata 
2014) y Atado y mal atado (Alianza 2014). Col·labora regularment al diari digital InfoLibre i a la revista 
TintaLibre. 
 

Conferències acadèmiques a la UPF 
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Conferència de Farhad Khosrokhavar a la UPF 

'Jihadism in Europe: a hopeless youth' 
 

La ponència 'Jihadism in Europe: a hopeless 
youth' va tenir lloc el passat dilluns 24 d'octubre 
a les 13 hores a l'aula 40213 de l'edifici Roger 
de Llúria del Campus de la Ciutadella de la 
UPF. 
 
En el marc de col·laboració iniciat enguany 
entre la Fundació Ernest Lluch i el Departament 
de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat 
Pompeu Fabra de Barcelona, es duen a terme 

diverses iniciatives acadèmiques. Una d'elles, la participació dels alumnes del Grau en Filosofia, 
Economia i Política en el Cicle de Diálegs al CaixaForum Barcelona. L'altra iniciativa és la realització 
de seminaris i ponències com és el cas d'aquesta, una activitat circumscrita a l'alumnat i que 
enguany ha comptat amb la participació dels professors Ignacio Sánchez-Cuenca i Farhad 
Khosrokhavar. 
  
 
Sobre el ponent: 
 
 
Farhad Khosrokhavar. Director d'Estudis a L'École des Hautes Études en Sciences Sociales. 
Director del Centre d'Analyse et d'Intervention Sociologiques (CADIS, EHESS-CNRS), 2015-2016. 
 
Director d'estudis a l'EHESS i des del mes de maig de 2015 fins a l'agost de 2016, és Director del 
Centre d'Anàlisi i d'Intervenció Sociològics (CADIS, EHESS-CNRS) on desenvolupa la seva activitat 
científica. La seva recerca se centra en la sociologia de l'Iran contemporani, en les qüestions socials i 
antropològiques de l'Islam a França, així com també sobre la filosofia de les ciències socials. D’entre 
les nombroses publicacions com aoutor o coautor en destaquen les més recents: (amb David 
Bénichou i Philippe Migaux), Le jihadisme. Le comprendre pour mieux le combattre, Paris, Plon, 
2015; Radicalisation, Paris, Editions de la Maison des Sciences de l'Homme, 2014; (amb Houchang 
E. Chehabi i Clément Therme, éds.), Iran and the Challenges of the Twenty-First Century, Costa 
Meza, Mazda Publishers, 2013; The New Arab Revolutions that Shook the World, Boulder, London, 
Paradigm Publishers, 2012; Jihadist Ideology: The Anthropological Perspective, The Centre for 
Studies in Islamism and Radicalization (CIR), Aarhus C, Scandinavian Book A/S, 2011. 
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 Xerrada de Lluís Paradell als alumnes de la UPF 

Funcions i línies d'acció de l'àrea d'anàlisi dels Mossos d'Esquadra 
 

La ponència 'Funcions i línies d'acció de l'àrea d'anàlisi dels 
Mossos d'Esquadra' va tenir lloc el passat dimarts 15 de 
novembre a les 11:30 hores a la seu del Departament d'Interior 
de la Generalitat de Catalunya. 
 
En el marc de col·laboració iniciat enguany entre la Fundació 
Ernest Lluch i el Departament de Ciències Polítiques i Socials de 
la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, es duen a terme 
diverses iniciatives acadèmiques. Una d'elles, la participació dels 
alumnes del Grau en Filosofia, Economia i Política en el Cicle de 
Diálegs al CaixaForum Barcelona. L'altra iniciativa és la 
realització de seminaris i ponències com és el cas d'aquesta, 

una activitat circumscrita a l'alumnat i que enguany també ha 
comptat amb la participació dels professors Ignacio Sánchez-Cuenca i Farhad Khosrokhavar.  
 
 
Sobre el ponent: 
 
Lluís Paradell – Inspector. Cap de l’Àrea Central d'Anàlisi dels Mossos d'Esquadra.  
 
Inspector de la Policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra, va ingressar en el cos l'any 1992. En 
l'actualitat és cap de l'Àrea Central d'Anàlisi de la Comissaria General d'Informació i els seus 
principals àmbits de treball inclouen els grups criminals amb finalitat no econòmica i les 
manifestacions de violència per part de grups organitzats de tall extremista i terrorisme. Amb 
anterioritat, va ser membre del Gabinet de Seguretat de la Secretaria de Seguretat del Departament 
d'Interior de la Generalitat de Catalunya i cap de l'Àrea Central d'Anàlisi Estratègica, abordant les 
temàtiques de convivència, cohesió social, violència juvenil, grups totalitaris, i influència dels 
fenòmens migratoris. Actualment desenvolupa activitat docent en formació en Anàlisi d'intel·ligència i 
Serveis d'Informació a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya i col·labora amb diverses 
universitats com a profesor en màsters sobre Direcció Estratègica de Seguretat i Policia; Psicologia 
Forense i Criminal, i d’Infoanàlisi i Ciències Forenses. També ha participat com a ponent, en diverses 
trobades internacionals de la xarxa Eurogang d'intercanvi d'experiències i coneixement sobre els 
cossos policials de diferents països, entre ells: el Regne Unit, Suècia, Bèlgica, Alemanya, Itàlia, 
Estats Units, El Salvador i República Dominicana. 

Estanislau Alcover, coordinador alumnat UPF 

112  



 

113  



 

 

 

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 

 

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

Dia:Dimecres 10 Juny de 2016 
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 
 

Sisena Jornada de portes obertes de l’Arxiu Ernest Lluch i 
Martín per tal de donar a conèixer el seu fons documental, 
coincidint amb el Dia Internacional dels Arxius 
 
La jornada tindrà lloc el divendres 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 

 

Recull d'imatges de la jornada de Portes 

Obertes a l'Arxiu Ernest Lluch i Martín 
  
 Divendres passat 10 de juny va tenir lloc la jornada anual 
de portes obertes al'Arxiu municipal de Mar i a l'Arxiu Ernest 
Lluch i Martín, en el que s'ha consolidat com una activitat 
conjunta de difusió del patrimoni documental i arxívistic que 

es conserva en les dependències municipals ubicades en el soterrani de l'edifici de la Biblioteca 
Ernest Lluch de Vilassar de Mar. 
 
En la present visita als arxius es va comptar amb la presència de l'alcalde de Vilassar de Mar, 
Damià del Clot, així com d'altres convilatans, a més de les "gironines" Anna Martín, cosina 
d’Ernest Lluch, i Maria Àngels Cabarrocas. 
 
 

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. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Projecte Web 
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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 2016 

 

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

Dia: 4 abril 2016 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 (2016) 
Valors cívics i vida i obra d'Ernest Lluch (2016) 

 
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, dilluns 4 d'abril de 2016 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. 

 
 
 
 

 
 

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 2016 
 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.  
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L'escola Ernest Lluch d'Abrera, fa 10 anys 
La Fundació dóna conèixer la vida i obra d'ernest Lluch en el marc del 10è aniversari del centre 

 

 
Una xerrada als nens i nenes de 6è de Primària 
de l'Escola Ernest Lluch  i una conferència 
oberta a la població d'Abrera, varen ser les 
activitats dinamitzades des de la Fundació amb 
la coordinació de l'equip directiu del centre, ahir, 
dijous 21 d'abril de 2016. 
 
Saber qui era Ernest Lluch, com era, que li 
agradava i a què es va dedicar, varen ser 
algunes de les qüestions plantejades per 

l'alumnat a Enric Lluch, vicepresident de la Fundació i nebot d'Ernest Lluch, qui va ser l'encarregat 
d'atendre les inquietuds i preguntes d'un públic mogut i participatiu. Els delegats de la classe varen 
agrair les explicacions donades per Lluch a uns alumnes que abans de deixar l'escola per anar a 
l'institut volien conèixer de primera veu, a la persona que dóna nom a la seva escola. 
 
A les set de la tarda, tenia lloc la conferència oberta a tota la ciutadania d'Abrera, i en especial al 
col·lectiu de docents del centre, tant als actual com els que van iniciar la caminada ara fa deu anys, 
com a centre de Primària de titulaitat pública. L'acte de la tarda el van protagonitzar els dos 
vicepresidents de la Fundació, en Josep Maria Carreras i n'Enric Lluch, qui a través d'una projecció 
inicial d'un video sobre la trajectòria vital i política d'Ernest Lluch varen aprofundir en la vida i 
obrad'Ernest Lluch. 
 
 
Fotos 
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Descripció. Des de fa 16 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.  

 
 
 
L'Ensemble Micrologus interpreta 'El llibre vermell de Montserrat', a Torroella 
Concert a la memòria d’Ernest Lluch en el marc del Festival de Músiques de Torroella de 
Montgrí 
 
Dia: Dimarts 2 Agost 
Hora: 22:00 
Lloc: Església de Sant Genís, Torroella de Montgrí 
Organitza: Festival de Torroella de Montgrí 
 
  
Aquest concert es dedica a la memòria d’Ernest Lluch, en aquest gest excepcional de reconeixement 
que es repeteix cada any d'ençà del seu assassinat. 

 

Argumentari:  

El Llibre vermell de Montserrat, testimoni excepcional de la polifonia catalana del segle XIV, arriba al 
Festival de Torroella de Montgrí sota el guiatge d'un dels grups més prestigiosos especialitzats en la 
interpretació de música medieval, l'Ensemble Micrologus. L'església de Sant Genís serà, en aquest 
cas, el marc per a la interpretació de l'excepcional recull de cançons i danses de pelegrins recollides 
en el manuscrit joia de la biblioteca del monestir de Montserrat. 
 
 
L'Ensemble Micrologus 
 

Després de tocar durant anys al festival 
Calendimaggio d'Assís (Itàlia), el 1984 Patrizia 
Bovi, Goffredo Degli Esposti i Gabiele Russo, 
juntament amb Adolfo Broegg (1961-2006), van 
fundar l'Ensemble Micrologus. Al llarg dels anys 
han creat més de 20 programes, alguns en 
forma d'espectacle teatral, que han interpretat 
no únicament a Itàlia, sinó també a França, 
Alemanya, Àustria, Hongria, República Txeca, 
Espanya, Portugal, Holanda, Bèlgica, Suïssa, 
Eslovènia, Polònia i el Japó. 
 

Al mateix temps, participen en les activitats d'art i música al Laboratori d'Espectacles d'Assís, on 
imparteixen cursos i tallers que han estat la base de diverses interpretacions de drames i 
representacions sacres. En la dècada del 1980 van participar al Centre d'Estudis Ars Nova de 
Certaldo, on van compartir els seus coneixements amb alguns dels musicòlegs europeus més 
destacats. 
 
L'Ensemble Micrologus toca amb reconstruccions fidels d'instruments de l'època, així com vestuari i 
escenografia apropiada en les seves escenificacions teatrals. Cada any, presenten al públic un o dos 
nous espectacles temàtics, en els quals alternen música sacra i profana (del segle XII al XV), així 

Concert Homenatge Ernest Lluch 
Festival de Músiques de Torroella de Montgrí 
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com encàrrecs de diversos festivals europeus. 
 
L’ensemble compta amb la col·laboració de destacats estudiosos com el professor Dinko Fabris, del 
Departament de Música Antiga del Conservatori de Bari, i ha col·laborat amb alguns importants 
centres d'investigació europeus, entre aquests el CERIMM de l'Abadia de Royaumont, a França, on 
realitzen algunes investigacions fins a finals del 2002. 
 
L'Ensemble Micrologus imparteix cursos d'interpretació de música medieval en col·laboració amb 
diverses institucions com el Festival d'Urbino, La Cité de la Musique de París i l'Abadia de 
Royaumont. Els músics del grup també participen en projectes de teatre, dansa i cinema ?són autors 
de la banda sonora de la pel·lícula Mediterrani (1991), de Gabriele Salvatores? i treballen amb 
destacats artistes de la música contemporània. 
 
El grup ha gravat 15 discos dels quals Landini e la musica fiorentina (1996) i Alla napolitana (1999) 
han estat guardonats amb el Diapason d'Or de l'any a França. El 2002 van gravar el Llibre vermell de 
Montserrat al monestir de Montserrat. També tenen moltes gravacions de ràdio i televisió en diversos 
països: RAI 1, RAI 2, RAI 3 i ràdio a Itàlia; Radio France Culture i Radio France-Musique; ORF a 
Àustria; Radio Suisse a Suïssa, i Asaki Televisió a Osaka, el Japó. 
 
Des del 1995 fins al 2000, l'Ensemble Micrologus va gravar pel segell francès Opus 111-Naïve. El 
1995 van crear el seu propi segell discogràfic amb el qual també fan enregistraments. 
 
Ensemble Micrologus debuta al Festival de Torroella de Montgrí. 
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Acte institucional de l'Ajuntament de Tore-Pacheco en el context del 30è aniversari de la Llei General 
de Sanitat impulsada per Ernest Lluch 

 

El passat dissabte 4 de juny, la 
localitat murciana de Torre-Pacheco 
va organitzar un acte en record a 
Ernest Lluch que va comptar amb la 
participació del vicepresident dela 
Fundació ernest Lluch, Enric Lluch 
Galera, qui va fr els honors de 
descobrir la placa commemorativa 
del llegat ministerial d'Ernest Lluch, 
en el context commemoratiu del 30è 
aniversari de l'aprovació de la Llei 
General de Sanitat. 
 
 
A l'acte hi participaren: Antonio 
León, alcalde de Torre-

Pacheco; Verónica Martínez, regidora de Serveis Socials; Enric Lluch Galera, vicepresident de la 
Fundació Ernest Lluch. y Tomás Fernández, director-gerent Área VIII Salud. 
 
 
D'aquest acte n'han parlat a: 
 
 
• http://www.asambleamurcia.es/noticias/20160604/312674 
• http://www.torrepacheco.es/calendario/eventos/282 
• https://www.facebook.com/TorrePachecoAyuntamiento/ 
• https://twitter.com/tpacheco_ayto 

 
 
 

Torre-Pacheco (Múrcia) recorda a Ernest Lluch 
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L'Escola Andalusa de Salut Pública atorga a Marea Blanca el 
I Premi Ernest Lluch 

 
  
El passat 10 d'octubre el conseller de Salut de la Junta 
d'Andalusia, Aquilino Alonso, va lliurar  al moviment 
Marea Blanca el I Premi Ernest Lluch, en homenatge 
al ministre que va impulsar la Llei General de Sanitat fa 
31 anys. El reconeixement s'ha produït en el marc dels 
actes pel 25 aniversari de la inauguració de l'actual seu 
de l'Escola Andalusa de Salut Pública. 

 
  

Segons la crònica publicada en el digital Ideal.es l'acte va anar així: 

El conseller ha presidit l'acte recordant l'anterior seu a la Caleta i reivindicant l'aposta pel coneixement i la salut 
pública, la actual seu permet la incessant ampliació de competències. Aquilino Alonso va cedir la paraula 
a Joan Carles March, actual director del centre. «Vam passar d'una escola petita a una més gran que no 
sabíem agafar», va rememorar. «Vàreu passar d'una gran escola en un edifici petit a una gran escola en un gran 
edifici», li va corregir més tard, amb afecte, el conseller Alonso. 
 
March va enaltir els valors de compromís, també a nivell internacional, de l'escola a través de les múltiples 
accions dutes a terme en la seva història, que compleix 31 anys. Ha instat al retrobament en el 50 aniversari. 
 
Alonso no va amagar que «la universalitat de la salut pública està en dubte en aquest moment delicat». D'aquí el 
reconeixement a la Marea Blanca, filla del 15M, que porta quatre anys defensant als carrers el dret de cada 
ciutadà, no ja andalús ni espanyol sinó del món, si pot recolzar-se en l'atenció sanitària gratuïta mitjançant un 
lema clar: ' la sanitat pública no es ven, es defensa '. 
 
La jornada va seguir amb una taula rodona en la qual participa alumnat dels màsters de Salut Pública, 
Europubhealth i Economia de la Salut. 
 
La cloenda va ser duta a terme per l'alcalde de la ciutat,  Paco Cuenca, que va subratllar el prestigi de l'escola 
sobre la base del treball i els criteris d'excel·lència. Va ratificar el seu orgull pels serveis públics i sanitaris de la 
província i la importància de l'educació en la bona formació de professionals en la sanitat. 
 
Ressò a la Premsa 
 
 
• EASP 
• Cronica Popular 
• Marea Blanca 
• Independiente de Granada 
• La Verdad 
• Diario Médico 
• Europa Press 

L'Escola Andalusa de Salut Pública atorga 
el I Premi Ernest Lluch 
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Acte de record a Ernest Lluch als 16 anys de la seva mort 

 
Dilluns 21 de novembre de 2016 va fer setze anys de l’assassinat d’Ernest Lluch i diversos són i han 
estat els actes de record i homenatge, així com els missatges d'expressió popular emesos i difosos 
per les xarxes socials. La Fundació vol agrair amb emoció totes les mostres d’homenatge i record 
rebudes per molts ciutadans de Catalunya i arreu d’Espanya aquests dies. 
 
I és que ara, 16 anys després de la seva mort, la Fundació Ernest Lluch projecta al futur les seves 
inquietuds amb la voluntat que la figura de Lluch no sigui un final sinó un inici generador de saber i 
reflexió per a la ciutadania. Per aquest motiu ja fa sis anys que la Fundació va iniciar una 
programació estable d’activitats on el foment del diàleg entre els ciutadans de Catalunya, Espanya i 
Europa n’és l’eix central. 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. Des de la 
Fundació treballem i treballarem per seguir projectant aquests valors amb la dignitat que encarnava 
Ernest Lluch. 
 
En aquests 16 anys sense Ernest Lluch, la Fundació va programar un acte central de record el 
divendres 18 de novembre a les 19 hores, a la Sala d’Actes de la Biblioteca Ernest Lluch de Vilassar 
de Mar, vila natal d’Ernest Lluch. Amb la presència de nombrosos veïns de Vilassar, familiars, amics, 
patrons, acadèmics, polítics i periodistes, el resultat va ser un esplèndid diàleg sobre les 
conseqüències econòmiques del Brexit i de la victòria de Trump en les passades eleccions 
nordamericanes, a càrrec del catedràtic de Política Econòmica a la UB  i president del Cercle 
d'Economia, Antón Costas i del periodista, Xavier Vidal-Folch. Ambdós dialoguistes van regalar als 
assistents una conversa viva i amena, respectuosaa i discrepant, erudita i compromesa amb la 
necessitat d'entendre i millorar el món on vivim. 
 
Amb aquest acte es va recordar a Ernest Lluch i volgudament, també, s’hi afegí reflexió, atrevint-nos 
a pensar, com ell demanava, a través del diàleg sobre aquells temes que ens preocupen i ocupen.  
 
Recull d'actes en homenatge: del 18 al 27 de novembre 
 
En els propers dies diverses entitats organitzen actes en memòria d’Ernest Lluch arreu del país 
oincidint amb l’aniversari de la seva mort (21-11-2000) 
 
Des de la Fundació us convidem a participar-hi i a recordar el llegat humanista d’Ernest Lluch en el 
setzè any de tan sentida pèrdua. 
 
¬ Divendres 18 de novembre a Vilassar de Mar 
Balanç i conseqüències del Brexit i de les eleccions americanes. L’economia global i els 
reptes locals 
Hora i lloc: a les 19:00h a la Sala d’actes de la Biblioteca Ernest Lluch de Vilassar de Mar 
Organitza: Fundació Ernest Lluch 
Amb la col·laboració de: Ajuntament de Vilassar de Mar i Diputació de Barcelona 
Dialoguen: 
• Xavier Vidal-Folch. Periodista 
• Antón Costas. Catedràtic de política econòmica de la Universitat de Barcelona  
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¬ Divendres 18 de novembre a L’Hospitalet de Llobregat 
 
Homenatge a la memòria a Ernest Lluch – 16 aniversari de la seva mort -  
Organitza: Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat  
Hora: 17:30 h. 
Lloc: Plaça d’Ernest Lluch  
Descripció: Ofrena floral a càrrec de l’alcaldessa Núria Marín i audició de música, a la Plaça Ernest 
Lluch de l’Hospitalet.  
 
 
¬ Diumenge 20 de novembre a Maià de Montcal (Garrotxa) 
 
‘Acte en record a l’Ernest Lluch’ 
Hora i lloc: a les 12:00h al cementiri de Maià de Montcal 
Organitza: PSC  
Descripció: Acte anual organitzat pel PSC de les comarques gironines. Com cada any hi haurà unes 
peces de música i uns parlaments amb les intervencions de: 
 
• Josep Maria Carreras, vicepresident de la Fundació Ernest Lluch 
• Albert Bramon, primer secretari del PSC de la Garrotxa 
• Juli Fernández, primer secretari del PSC Comarques Gironines 
• Eulàlia Lluch, filla d’Ernest Lluch 
• Miquel Iceta, primer secretari del PSC 
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¬ Dilluns 21 Novembre a Figueres 
 
La Rosa 2016 per a Ernest Lluch 
Organitza: Fundació Museu del Joguet de Catalunya (FIGUERES). 
Descripció: Com cada 21 de novembre, una rosa davant del cavall de cartró que l’Ernest Lluch va 
donar al museu el 1985, ens recordarà el seu assassinat l’any 2000. 
 
 

 
 
¬ Dilluns 21 Novembre a Montmeló 
 
Acte en record a Ernest Lluch 
Organitza: Ajuntament de Montmeló 
Lloc i hora: 19 hores a la plaça Ernest Lluch de Montmeló 
Descripció: Ofrena floral en record a Ernest Lluch 
 
¬ Divendres 25 de novembre a Vilassar de Mar 
 
 ‘XVI Concert de Santa Cecília en memòria d’Ernest Lluch’ 
Hora i lloc: a les 19:00h a l'aula Roser Sabater de l'Aula de Música (Carrer Narcís Monturiol, 23 de 
Vilassar de Mar). 
Organitza: Aula de Música de Vilassar de Mar 
Descripció: XVI Concert de Santa Cecília en memòria d’Ernest Lluch a càrrec de l’Aula de Música de 
Vilassar de Mar. 
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¬ Divendres 25 de novembre a Vilassar de Mar 
 
 ‘Diàleg i Pau: 5 anys sense la violència d’ETA’ - Homenatge a Ernest Lluch 
Hora i lloc: a les 19:00h a la sala d’actes de la Biblioteca Ernest Lluch de Vilassar de Mar (Santa 
Eulàlia 66-80, Vilassar Mar). 
Organitza: PSC Vilassar de Mar 
Descripció: Cinquena edició d’aquest acte en record d’Ernest Lluch que enguany comptarà amb la 
participació de: 
• Patxi López, diputat al Congrés i ex-lehendakari. 
• Miquel Iceta, primer secretari del PSC. 

 

 
 
¬ Dissabte 26 Novembre a Alaquàs (València) 
 
Concert d’Homenatge a Ernest Lluch 
Hora i lloc: Castell d’Alaquàs a les 20 hores. 
Organitza: Secció Valenciana de la Fundació Ernest Lluch 
Descripció: Concert anual de música clàssica en honor a Ernest Lluch ala ciutat valenciana 
d’Alaquàs. 
 

 
 
Dissabte 26 de novembre 
Ofrena floral a Sant Cugat del Vallès  
Parc Ernest Lluch 
PSC de Sant Cugat del Vallès 
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- Homenatge a Ernest Lluch- 
Acte d'homenatge del PSC-Vilassar de Mar 

 
Descripció. Un any més, l'agrupació del PSC-VIlassar de Mar ret homenatge a la figura 
d'Ernest Lluch,amb un sentit acte de record en el que hi col·Labora la Fundació Ernest 
Lluch 
 

“Diàleg i Pau: 5 anys sense la violència d’ETA” amb Patxi López i Miquel 
Iceta 
 
 
El títol escollit per a la ponència d’enguany és “Diàleg i Pau: 5 anys sense la violència d’ETA” i es 
comptarà amb la participació de: 
 
• Patxi López, diputat al Congrès i ex-lehendakari. 
• Miquel Iceta, primer secretari del PSC. 

 
L’acte tindrà lloc el proper dia 25 de novembre a les 19h, a la Biblioteca municipal Ernest Lluch de 
Vilassar de Mar. 
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Crònica 

Iceta i López recorden Ernest Lluch a la seva vila natal en l'emotiu acte  
'Diàleg i pau, 5 anys sense la violència d'ETA' 
Acte anual en record a Ernest Lluch organitzat pel PSC-Vilassar amb la col·laboració de    la Fundació 
Ernest Lluch 
 

El record a Ernest Lluch setze anys després del 
seu assassinat es va fer ben pal·lès en el 
transcurs d'aquest acte celebrat a la seva vila 
natal, Vilassar de Mar, i en concret a la sala 
d'actes de la Biblioteca que duu el seu nom. Per 
cinquè any consecutiu l'agrupacio local del PSC 
va organitzar un acte potent enguany dedicat a 
la fi d'ETA, a Euskadi i sobretot, a la pau i al 
diàleg. Per a parlar-ne, dos convidats de luxe. 
Un, l'actual diputat al Congrés i ex-

lehendakari Patxi López,  i l'altre,  el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, els quals en els 
prolegomens previs a l'acte van visitar la Fundació i varen signar en el Llibre d'Honor, atesa la seva 
vindicació de la figura i obra d'Ernest Lluch com es va poder comprovar en el transcurs d'un acte 
emotiu i mediàtic. 
 
I és que l'acte va desvetllar un gran interès mediàtic ateses les actuals relacions entre el PSC i el 
PSOE, fet que va comportar que les declaracions d'Iceta anéssin buscades i que realitzés 
declaracions al respecte. A tall de mostra enllacem les següents notícies publicades en els media: 
 
 
• Diari Ara 
• El Món 
• La Información 
• 8 al dia de 8TV 

 

130  

http://www.fundacioernestlluch.org/ca/actualitat/veure/patxi-lopez-i-miquel-iceta-visiten-la-fundacio-ernest-lluch
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Memòria d’activitats 2016 

SECCIÓ ARAGONESA 
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Per motius de restricció econòmica i d’acord amb el rector de la 
Universidad de Zaragoza la Càtedra es troba en aquests moments suspesa 
a l’espera de que institucionalment i econòmicament aquesta assoleixi la 
capacitat adequada 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  

 

Càtedra Ernest Lluch de Pensament Econòmic 
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V Conferència Enrique Fuentes Quintana 
 

'Desigualtat, la malaltia del nostre temps. Efectes i remeis', conferència d'Antón Costas 
a Saragossa 
V Conferència Enrique Fuentes Quintana (acte en homenatge al Professor D. Enrique Fuentes Quintana) - 
Saragossa  
 
Dia:Dimarts 2 Juny 
Hora:12:30 
Localització: Ibercaja Patio de la Infanta (calle San Ignacio de Loyola, 16. Zaragoza) 
Organitza: Secció Aragonesa de la Fundació Ernest Lluch i Fundación Bancaria Ibercaja 
Col·laboren: Ilustre Colegio de Economistas de Aragón, Heraldo de Aragón 
 
  
La Fundación Bancaria Ibercaja i la Fundación Ernest Lluch impulsen la “V Conferencia Enrique 
Fuentes Quintana”, (acte en homenatge al Professor D. Enrique Fuentes Quintana), organitzada 
per la Secció Aragonesa de la Fundació Ernest Lluch, amb la col·laboració de l'Il·lustre Col·legi 
d'Economistes d'Aragó, en la que el professor Antón Costas, Catedràtic de Política Econòmica de 
la Universitat de Barcelona i President del Cercle d'Economia, pronunciarà una conferència amb el 
títol:  
Desigualdad, la enfermedad de nuestro tiempo. Efectos y Remedios. 
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Crònica 

Conferència d'Antón Costas sobre la desigualtat a Saragossa 
 V Conferència Enrique Fuentes Quintana (acte en homenatge al Professor D. Enrique Fuentes 
Quintana) - Saragossa 

 

El passat dijous 27 d'octubre la Fundación Bancaria Ibercaja i la Fundació Ernest Lluch van promoure 
la “V Conferència Enrique Fuentes Quintana”, (acte en homenatge al Professor Enrique Fuentes 
Quintana), organitzada per la Secció Aragonesa de la Fundació Ernest Lluch, amb la col·laboració de 
l'Il·lustre Col·legi d'Economistes d'Aragó. Enguany la temàtica escollida va ser la desigualtat 
econòmica i social i el conferenciant invitat va ser el professor Antón Costas, Catedràtic de Política 
Econòmica de la Universitat de Barcelona i President del Cercle d'Economia, qui va pronunciar la 
conferència: Desigualdad, la enfermedad de nuestro tiempo. Efectos y Remedios,presentada pel 
professor Alfonso Sánchez. 

 
A les fotografies s'aprecien, entre altres, els següents 
assistents a l'acte:Alfonso Sánchez-Hormigo, president de 
la secció aragonesa de la Fundació Ernest Lluch i professor 
de la UZ; Juan Carlos Sánchez Bielsa, Cap de l'Obra 
Social de la Fundación Bancaria Ibercaja; Ana Mª Farré, 
directora del Espacio Ibercaja-Patio de la Infanta; Carmen 
Egusquiz, vídua d'Enrique Fuentes Quintana, Enrique 
Fuentes Quintana(fill); José María Serrano, Catedràtic de 
Política Econòmica de la Universidad de Zaragoza 
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Seminari UIMP Pirineus 2016 

 
Economistes crítics. Arrels i desenvolupament de Les alternatives 
econòmiques contemporànies 
Seminari UIMP Pirineus 2016 - Facultat Economia i Empresa de la Universidad de Zaragoza 
 
Dies: 
Dijous 10 Novembre 09:00 
Divendres 11Novembre 13:00 
Lloc: 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 
Patrocinen:Diputación de Huesca; Gobierno de Aragón. Departamento de Educación, Universidad, Cultura y 
Deporte; Colegio de Economistas de Aragón; Heraldo de Aragón  
 
Programa 
 
Dijous 10  novembre 
 
09:00 Recepción y entrega de documentación 
09:30 Inauguración 

• Alfredo Serreta Oliván. Director de la sede UIMP-Pirineos 
10:00 Economistas críticos (I): industrialización y desigualdad en el siglo XIX 

• Alfonso Sánchez Hormigo. Profesor Titular de la Universidad de Zaragoza 
11:30 Economistas críticos (II) competencia,inestabilidad y globalización en el siglo XX. 

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

16:00 La tradición económica austríaca 
• Pedro Schwartz. Catedrático de Historia del Pensamiento Económico. Real Academia de 

Ciencias Morales y Políticas. 
17:30 Acumulación de capital, distribución y crecimiento económico: la contribución de 
Thomas Piketty 

• Vicente Salas Fumál.Catedrático de Organización de Empresas. Universidad de Zaragoza 
 
Divendres 11 novembre 
 
09:30 Las nuevas teorías críticas del desarrollo económico 

• Fernando López Castellano. Profesor Titular de Economía Aplicada Universidad de 
Granada 

11:00 Críticas y alternativas ante la actual Gran depresión 
• Joaquín Estefanía (Diario El País). Catedrático de Economía Política. Universidad Pablo de 

Olavide – Sevilla 
12:30 Mesa redonda: La economía crítica y la enseñanza de la economía 

• Alfonso Sánchez Hormigo. Profesor Titular de la Universidad de Zaragoza 
• Joaquín Estefanía (Diario El País). Catedrático de Economía Política. Universidad Pablo de 

Olavide – Sevilla 
• Alfonso Herranz Loncán. Profesor Titular de Historia e Instituciones Económicas. 

Universidad de Barcelona. 
• Salvador Almenar Palau. Catedrático de Historia del Pensamiento Económico. Universidad 

de Valencia 
13:45 Clausura 
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Crònica  
Alternatives econòmiques contemporànies de la mà dels economistes  
crítics, a Saragossa 
Curs UIMP Pirineus 2016 - Universidad de Zaragoza 
 

 
El curs de la UIMP Pirineus va tenir lloc aquest novembre a 
Saragossa. Aquesta activitat compta amb la col·laboració de 
la secció aragonesa de la Fundació Ernest Lluch i la 
Fundació Basilio Paraíso i amb els professors Alfonso 
Sánchez i Salvador Almenar com a directors del curs. 

•  

Amb l'objectiu de presentar els corrents econòmics crítics 
contemporanis, la seu de la Universitat Internacional 
Menéndez Pelayo- Pirineus ha organitzat durant els dies 10 i 
11 de novembre el curs Economistes crítics. Arrels i 
desenvolupament de les alternatives econòmiques 
contemporànies, que va ser inaugurat pels seus 
directors Alfonso Sánchez, president de la secció 
aragonesa de la Fundació Ernest Lluch, i Salvador Almenar, 
catedràtic d'Història del Pensament Econòmic de la 
Universitat de València. 
 

A la primera sessió es van debatre diferents temes com la Industrialització i desigualtat en el segle 
XIX (Alfonso Sánchez, professor de laUniversidad de Zaragoza); la Competència, inestabilitat i 
globalització en el segle XX(Salvador Almenar) o la Acumulació de capital, distribució i creixement 
econòmic (Vicente Salas, catedràtic d'Organització d'Empreses de la Universidad de Zaragoza). A la 
tarda fou el torn del catedràtic d'Història del Pensament Econòmic Pedro Schwartz qui va parlar de 
la tradició econòmica liberal austríaca. 
 
Les ponències van continuar l'endemà al matí amb la participació de Fernando López 
Castellano (Professor Titular d'Economia Aplicada de la Universitat de Granada) que va arlar sobre 
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les Noves Teories crítiques del desenvolupament econòmic i amb Antonio Torrero Mañas, 
catedràtic d'Economia Aplicada de la Universitat d'Alcalá d'Henares qui se centrà en les Crítiques i 
alternatives davant l'actual Gran depressió. El curs va concloure amb una taula rodona de debat en la 
qual s'hi va sumar el director Alfonso Sánchez. 
 
 
 

    

 
 
 

137  



 

 
 

 

138  



 

 

Homenatge a Eloy Fernández Clemente 
 
Crònica 

Merescut homenatge acadèmic al professor Eloy Fernández Clemente 
Acte a la Facultat d'Econòmia i Empresa de la UZ amb la colaboració de la secció aragonesa de la 
Fundació Ernest Lluch i la Fundació Basilio Paraíso de la Cambra de Comerç i Indústria de Saragossa 

 

 
 

El professor Eloy Fernández Clemente va rebre ahir un merescut homenatge acadèmic. A la 
Facultat d'Economia i Empresa es va presentar el llibre Estudios sobre el desarrollo económico 
español`, que inclou més d'una dotzena de treballs de companys seus amb els quals ha col·laborat 
durant la seva llarga etapa docent. 
 
"He rebut uns quants homenatges -va comentar a l'arribar-, però aquesta és la cirereta acadèmica en 
la qual els companys de l'àrea d'Història Econòmica han volgut reunir els seus millors treballs en 
relació a la història del desenvolupament econòmic espanyol". "Es tracta d'un treball molt interessant 
i laboriós -va prosseguir- i estic convençut que tindrá una gran repercussió a nivell nacional". Els 
catedràtics Ricardo Robledo, Francisco Comín i Vicente Pinilla, i el professor Alfonso Sánchez, 
van glossar la seva figura com a impulsor de l'àrea d'Història Econòmica. "Va fer i deixar fer als que 
ens vam incorporar al departament recolzant la seva evolució; ell procedia del món de la història i a 
poc a poc es va anar donant pas als economistes, cosa que Eloy va entendre molt bé i en tot moment 
va ser un col·laborador actiu ", ha destacat Vicente Pinilla. A l'acte hi foren Yolanda Polo, que el va 
presentar en nom de la vicerectora Concha Lomba; professors com Luis Germán i Domingo 
Gallego, responsables de la coordinació del llibre al costat de Vicente Pinilla; Pedro Rújula, director 
de Premses Universitàries; Juana de Grandes, Mari Carmen López, Ramón Salanova, Jaime Sanau, 
Vicente Martínez Tejero, Antonio Peiró, Luis Antonio Sánchez i Nacha de Osó, entre molts assistents 
que pràcticament van omplir l'Aula Magna. Eloy Fernández Clemente els hi va agrair a tots ells les 
mostres d'afecte rebudes. 
 
*Crònica extreta de l'edició digital de l'Heraldo de Aragón del 15/04/2016 
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Aniversari Fundación Vicente Ferrer - Saragossa 
 
Crònica 

 
La presidenta de la Fundación Vicente Ferrer celebra amb els  
col·laboradors de Saragossa el 20 aniversari d'aquesta organització a  
Espanya. 

  
La secció aragonesa de la Fundació Ernest Lluch que compta amb la col·laboració de la Fundació 
Basilio Paraíso va participar en l'acte commemoratiu del 20è aniversari de la Fundación Vicente 
Ferrer a Espanya, que es va celebrar a Saragossa el passat 17 de novembre. 

 

 

A continuació reproduïm la crònica d'Alejandro Toquero publicada a l'Heraldo de Aragón (edició 
digital actualizada 17/11/2016 a les 09:13): 
 

Anna Ferrer ilumina a los olvidados de la India 
 
La presidenta de la Fundación Vicente Ferrer celebra con los colaboradores de Zaragoza el 20 
aniversario de esta organización en España. 
 
“Conseguir salir de la pobreza es tener tu propia vida, en las mismas condiciones de igualdad que el resto, 
además de tener voz y fuerza para expresarte; ese es el camino que han emprendido millones de personas que 
ahora no sufren y viven con justicia y dignidad”. Este mensaje transformador es el que resume y da sentido a la 
vida de Anna Ferrer en la India, al lado de las comunidades más desfavorecidas por el sistema de castas del 
país. 
 
Así lo expresó en el Patio de la Infanta de Ibercaja en una visita que se convirtió en un gran acto de 
agradecimiento con motivo del 20 aniversario de la Fundación Vicente Ferrer en España. Pero agradecimiento 
es un término que para la presidenta de esta organización se queda corto. Así se lo dijo a los colaboradores y 
voluntarios que llenaron el salón de actos: “Sois 150.000 padrinos en España –comentó–; no os podéis imaginar 
de qué forma habéis cambiado las vidas de personas que antes vivían en la oscuridad”. 
 
Antes de dialogar con el periodista de HERALDO, Christian Peribáñez, por el escenario pasaron el director de la 
Obra Social de Ibercaja, Juan Carlos Sánchez; el presidente de la Fundación Ernest Lluch, Alfonso Sánchez, y 
el director general de la Fundación Vicente Ferrer, Jordi Folgado. Los tres coincidieron en que “de todas las 
opciones que tenemos en la vida, la más reconfortante es aquella en la que dedicamos una parte de nuestro 
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tiempo a mejorar el mundo”. 
 
Marimar Jaso y Julia López-Madrazo, representantes de la Fundación Vicente Ferrer en Aragón, coordinaron el 
encuentro, en el que ha colaborado HERALDO DE ARAGÓN, y que contó con la presencia de la presidenta 
editora de Grupo Heraldo, Pilar de Yarza. A través de un vídeo también se escuchó el testimonio de apoyo de 
Rafa Nadal. Además, hablaron Concha Nasarre, primera responsable de la fundación, y el arquitecto aragonés 
Luis Berruete, que diseñó miles de viviendas en Anantapur, donde Vicente Ferrer empezó su ingente tarea. 
 
Pero el verdadero protagonismo recayó en el diálogo que mantuvieron Anna Ferrer y los colaboradores. A ellos 
se dirigió para recordarles que durante estos años “más de tres millones de personas se han beneficiado del 
programa de desarrollo integral de la fundación, que se ha extendido a 3.250 pueblos al sureste de la India”. 
 
En esta tarea, la educación ha sido una herramienta fundamental, tanto, expresó la presidenta, “que 20 años 
después de que empezáramos a convencer a las familias de su importancia, ahora nos dicen que es un derecho 
propio y no es necesario motivarlas para que envíen a sus hijos a la escuela”. 
 
Durante la charla también se presentaron algunos datos sobre cómo ha evolucionado la mujer gracias al trabajo 
de la Fundación Vicente Ferrer: “Todas las viviendas que hemos impulsado se registran a nombre de la mujer; 
son las que mayoritariamente reciben créditos para emprender negocios; se han producido grandes avances en 
la erradicación de la violencia de género y en cuanto a la atención sanitaria, los partos hospitalarios se han 
multiplicado por seis”. 
 
“Se ha avanzado –concluyó–, pero queda mucho por hacer; hay zonas donde la gente vive como en Anantapur 
hace 30 años”. Con este mensaje a medio camino entre la dura realidad y la esperanza se despidió Anna Ferrer. 
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ACTIVITATS 
 
 
 

 
 
 
 

Memòria d’activitats 2016

SECCIÓ VALENCIANA 
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Lliçó Magistral Ernest Lluch - 33ª edició de la Universitat Estiu de 
Gandia, de la Universitat de València – Càtedra Alfons Cucó 

 
La cruïlla europea: entre la crisi econòmica i la crisi política - Gandia 2016 
Lliçó Magistral i conferència de Salvador Forner a la Universitat d'Estiu de 
Gandia 
 
La 33ª edició de la Universitat Estiu de Gandia, de la Universitat de València, està dedicada 
aquest any a la Organització territorial: de l'escala local a la global. 
 
Dia: Dijous 21 Juliol 
Hora: 20:00 
Lloc:Saló d'actes de la Casa de la Cultura Marqués González de Quirós de Gandia. 
Organitzen: Catedra Alfons Cucó i secció Valenciana de la Fundació Ernest Lluch  
Col·laboren: Universitat d'Estiu de Gandia i Universitat de València. 
 
 
Argumentari: 
  
El proper dijous 21 de juliol a les vuit del vespretindrà lloc la conferència anual que la secció 
Valenciana de la Fundació Ernest Lluch junt amb la Catedra Alfons Cucó organitzen cada any en el 
marc de la Universitat d'estiu de Gandia que impulsa la Universitat de València. 

La conferència d'enguany es titula: “La cruïlla europea: entre la crisi econòmica i la crisi política" i 
anirà a càrrec de  Salvador Forner, catedràtic d’Història Contemporània al Dept. d’Humanitats 
Contemporànies de la Universitat d’Alacant. La presentació la durà a terme, Anaclet Pons, catedràtic 
d’Història Contemporània i Història Moderna de la Universitat de València. 

L'acte tindrà lloc al Saló d'actes de la Casa de la Cultura Marqués González de Quirós de Gandia. 
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Crònica 

La cruïlla europea: entre la crisi econòmica i la crisi política - Gandia 2016 

 
Com en edicions anteriors la Càtedra Alfons Cucó de reflexió política europea i la Fundació Ernest 
Lluch (Secció Valenciana) promouen una activitat oberta que, el passat dijous 21 de juliol a la Casa 
de la Cultura de Gandia, va estar centrada en la conferència La cruïlla europea: entre la crisi 
econòmica i la crisi política a càrrec del catedràtic d'Història contemporània de la Universitat 
d'Alacant el Dr. Salvador Forner, que es també titular de la Càtedra Jean Monnet (Comissió 
Europea) a la esmentada Universitat. 
 
 
En la presentació, el professor Anaclet Pons va fer esment dels esdeveniments més recents que 
plantegen seriosos interrogants sobre el futur de la Unió Europea. El professor Forner va desplegar 
una perspectiva molt ampla i aclaridora, distingint tres etapes fonamentals del desenvolupament de la 
integració europea, implicant les relacions entre els ritmes de creixement econòmic, les reformes 
institucionals i les percepcions de l'opinió pública. Després de l'impuls inicial, el procés d'integració 
posterior a la caiguda del mur de Berlín entra en un període d'inflexió econòmica i institucional que, 
finalment, desemboca a la etapa actual on es manifesten greus dificultats: des de la crisi pel resultat 
del referèndum sobre la Constitució europea a França i els Països Baixos al 2005, fins al més recent 
increment en la representació europea dels partits favorables a la sortida, la crisi de la immigració, 
l'amenaça terrorista gihadista, i la caiguda del suport respecte a la pròpia naturalesa de la Unió 
Europea durant la crisi econòmica, el Brexit, etc. Es tracta d'una cruïlla on les institucions han 
d'avaluar amb molt cura les noves tendències de la opinió publica dins dels estats. 
 
El col·loqui posterior a la conferència suscità interessants consideracions respecte als problemes 
analitzats. L'acte comptà amb una nombrosa i atenta audiència, i la presència del nou director de la 
Universitat d'Estiu, el Dr. Joan Emili Aura. 
 
 
*Crònica facilitada per Salvador Almenar - Secció Valenciana de la Fundació Ernest Lluch 
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Concert a Alaquàs – Alaquàs ret homenatge a Ernest Lluch en el 
tradicional concert anual 

 
 L'Alcaldessa d'Alaquàs, Elvira García Campos, acompanyada del president de la Secció 
Valenciana de la Fundació Ernest Lluch, Salvador Almenar,van presidir aquest tradicional i 
amigable acte d'homenatge 
 
Alaquàs va celebrar el passat dissabte 26 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 fora 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 de l’Alcaldessa d’Alaquàs, Elvira García Campos i el president de 
la Secció Valenciana de la Fundació Ernest Lluch, Salvador Almenar, que van ser els encarregats de 
retre homenatge a Ernest Lluch. 
 
A continuació va tindre lloc el concert protagonitzat pel Trio de Llevant de la Unió Musical d’Alaquàs. 
Amb aquest concert es clausura el XX Cicle de Concerts de Tardor organitzat per l’Ajuntament 
d’Alaquàs. 
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En ordre cronològic els actes que s’han desenvolupat han estat els següents: 
 
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 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 
 
 

Febrer 
 

Dia 25 
De les primaveres àrabs a la crisi de refugiats 
Jornada de Ciències Polítiques i Socials – UPF 
 
 

Març 
 
 

Abril 
 
 
Dia 4 
Valors cívics i obra d’Ernest Lluch – IES Ernest Lluch Barcelona  
 
Dia 7 
El nou procés de negociació del finançament territorial 
1er Diàleg a Vilassar: Antoni Zabalza i Guillem López Casasnovas 
 
14 abril 
Presentación del libro "Estudios sobre el desarrollo económico español" escrito por el 
profesor Eloy Fernández Clemente,  
Amb A S Hormigo 
 
21 abril 
Xerrada al CEIP aAbrera i Ajuntament d’Abrera en els 10 anys d ela inauguració de l’Escola 
Ernest Lluch 
Josep Maria Carreras i Enric Lluch 
 
Dia 27 
Fi termini presentació treballs beca de Batxillerat 
 

3. Històric Cronològic d’Activitats 2016 
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Maig 

4-20 maig 
Seminario de Pensamiento Económico y Metodología de la Ciencia Económica, organizado 
por la Escuela de Doctorado- Zaragoza 

Dia 20 
Lliurament del Premi Ernest Lluch de Ciències Socials i Polítiques 2016 
Sala de Graus UPF 
 
 

Juny 
 
Dia 4 
Inauguració Centre de Salut Ernest Lluch a Torrepacheco 
Amb Enric Lluch 
 
Dia 6 
Una mirada econòmica al futur del futbol'  
IV Diàleg Acadèmic Ernest Lluch d’Economia i Futbol – FCB  
Participen: Stefan Kesene, Simon Kuper i J.García 

Dia 10  
Jornada de Portes Obertes a l’Arxiu Ernest Lluch i Martín  
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 20 
Jornada sobre Municipis 2016 - Segregació educativa i desigualtat als municipis 
Xavier Bonal – Isaac Gonzalez- Alcaldes de Granollers, Mataró, Vic, Sant Feliu de Llobregat 
 

Juliol 
 
Dies 8-9 
Seminari UIMP – Societats envellides: La gestió del final de la vida 
Encuentro «Ernest Lluch» - UIMP Santander 
 
Dia 19 
Les possibilitats d’una nova arquitectura constitucional 
Diàlegs d’Economia a Vilassar de Mar – 2n diàleg del cicle 2016: Xavier Arbós – Joan Ridao 
 
Dia 26 
Lliçó Ernest Lluch - Gandia – Càtedra Alfons Cucó. Taula rodona: La cruïlla europea: entre la 
crisi econòmica i la crisi política -  
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 Lliço Ernest Lluch en el marc de la Universitat 
d'Estiu de Gandia.  
 
 

Setembre 
 
Dia 9 
El FC Barcelona i la Fundació Ernest Lluch signen un conveni de col·laboració 
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Octubre 
 
Dia 8 
El valor de la cultura – XII Jornada Ernest Lluch a Torroella de Montgrí 
Participen: Consellera Dolors Bassa - Anna Terrón – Gemma Pinyol – Proactiva Open Arms 
 
Dia 10 
Conferència "El suicidio institucional del franquismo en la transición a la democracia” 
Ignacio Sánchez Cuenca a la UPF – Conveni de col.laboració 
 
Dia 10 
Projecte Diàlegs -1 
Dialoguen: Daniel Innerarity – Jesús Núñez Villaverde 
 
Dia 17 
Projecte Diàlegs -Diàleg 2 
Dialoguen: Iñigo Errejon – Ignacio Sánchez-Cuenca 
 
Dia 20 
Projecte Diàlegs – Diàleg 3 (1 Saragossa) 
Dialoguen: Iñigo Errejon – Daniel Innerarity 
 
Dia 24 
Conferència Jihadisme in Europe: a hopeless youth? 
Farhad cavar a la UPF – Conveni de col.laboració 
 
Dia 24 
Projecte Diàlegs – Diàleg 4 
Dialoguen: Farhad Cavar – Rafael Poch 
 
Dia 25  
Projecte Diàlegs – Diàleg 5 (2 Saragossa) 
Dialoguen: Dolores Delgado – Carola garcía-Calvo 
 
Dia 27 
Conferencia Homenaje Fuentes Quintana 
Amb Anton Costas 

 
 

Novembre 
 
Dia 3 
Projecte Diàlegs – Diàleg 6 (3 Saragossa) 
Dialoguen: Alfredo Pérez Rubalcaba – Francisco Fonseca 
 
Dia 7 
Projecte Diàlegs – Diàleg 7 
Dialoguen: Dounia Bouzar – Anna Terrón – Lluis Paradell  
 
Dia 9 
Jornada Economia i Sanitat als 30 anys de la Llei de Sanitat 
A l’Ateneu Barcelonès- Juli de Nadal 
 
Dies 10 i 11 
Seminari Universidad Internacional Menéndez Pelayo-Pirineos 2015 - Zaragoza 
 
Dia 14 
Projecte Diàlegs – Diàleg 8 
Dialoguen: Alfredo Pérez Rubalcaba – Francisco Fonseca 
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Dia 15 
A Departament d’Interior. Conferència de Lluís Paradell. 
Lluis Paradell – conveni de col.laboració amb la UPF 
 
Dia 17 
Homanetga a Lluch amb la Fundació Vicente Ferrer a Saragossa 
 
Dia 18 
Acte Homenatge 16 anys sense Ernest Lluch Balanç i conseqüències del Brexit i de les 
eleccions americanes L’economia global i els reptes locals  
Diàlegs d’Economia a Vilassar de Mar – 3r diàleg del cicle 2015: JM Xavier Vidal-Folch - Antón 
Costas. 
 
Dia 26  
Concert en Memòria d’Ernest Lluch – Alaquàs. 
 
Dia 26  
Acte Homenatge a Vilassar de Mar amb Patxi López i Miquel Iceta 
 

Desembre 
 
12 de desembre - Seminari Ernest Lluch a la UB (Econòmiques)  
Juan Carlos Lopez Mora i Joan Ramón Borrell 
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