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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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2. Memòria detallada d’activitats 
per àmbits temàtics 

 
CATALUNYA 

Àmbit Institucional 
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Condol per la mort de Vicent Llombart 

 

El 29 de gener va morir en Vicent Llombart, amic i patró de la Fundació, impulsor de la secció 
valenciana, economista i deixeble, company i amic d'Ernest Lluch. Nascut el 1948,  va ser 
catedràtic d'Història del Pensament Econòmic a la Unversitat de València i Degà de la 
Facultat de Ciències Econòmiques a la mateixa universitat. Va ingressar en el PSPV en els 
primers anys del partit  i va ser nomenat conseller d'Obres Públiques, Transport i Urbanisme 
al juny de 1983. 

Des de la Fundació, volem fer arribar el nostre condol als seus familiars i amics, i us informem 
que la cerimònia de comiat tindrà lloc aquest dilluns 30 de gener de 2017 a les 15:15 hores 
al crematori municipal (Ronda Sur) de València. 

Descansi en pau. 
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Adhesió a la Comissió Independent de Mediació, Diàleg i 

Conciliació 
 

 
La Comissió Executiva de la Fundació Ernest Lluch en sessió extraordinària de 5 d’octubre de 
2017 ha decidit adherir-se a la “Comissió independent de mediació, diàleg i conciliació” constituïda 
des del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB) conjuntament amb altres entitats de la 
societat civil catalana. 
 
D’acord amb la consecució dels seus objectius Fundacionals de foment del diàleg i en la mesura 
que la seva singularitat pugui ser útil, la Fundació Ernest Lluch queda a disposició de la Comissió 
a tots els efectes. 
 
A Barcelona, a les 10h del dia 5 d’octubre de 2017 
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Projecte “Diàlegs” de la Fundació Ernest Lluch 
 
 

Diàlegs 2 0 1 7 : 
Democràcies Violentades 
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Argumentari 
 
Democràcies Violentades 
 
El Cicle de Diàlegs consta de 8 sessions que pretenen afrontar alguns dels elements que condicionen 
i violenten el bon funcionament de les democràcies liberals, així com el conjunt de reaccions, possibles 
sortides i replantejaments que aquestes duen a terme per a donar-hi resposta. 
 
Aquest 2017 el diàleg entre realitats locals i els condicionants globals serà absolutament necessari per 
encarar reptes majúsculs. El cicle vol posar l’accent en els elements de perill que violenten la 
democràcia tal com l’hem entès fins ara, fins al punt que aquesta entra en risc o queda interpel·lada 
amb totes les derivades de resposta, tan reactives com propositives, que aquesta dinàmica genera. No 
es tracta només de la constatació de la violència directa, que també, sinó dels múltiples factors que 
fan que actualment puguem parlar de democràcies violentades: països que entren en derives 
autoritàries tot i formar part de l’arc comunament acceptat com a democràtic; disfuncions que provenen 
de condicionants econòmics i de participació política derivats de la globalització; processos de 
degradació de la deliberació pública; conseqüències de l’impacte de la tecnologia i la robotització; 
l’anàlisi de la reacció de la classe política a aquesta nova realitat en forma de replegament, 
nacionalismes i pors. I en aquest context les seves derivades: el moviment imparable de persones 
migrants; el canvi de paradigma econòmic; la crisi de confiança institucional que tensa els equilibris de 
la convivència; la igualtat i la justícia en una Europa violentada pel terrorisme global, amb una nova 
manera d’entendre la privacitat, i a l’espera de les conseqüències del Brexit i de la nova estratègia de 
l’administració Trump; l’auge de l’extrema dreta i el populisme en bona part del continent però també 
una nova manera de participar en democràcia; i la necessitat de generar nous plantejaments robustos 
a l’entorn de la lluita contra la radicalització violenta i el terrorisme 
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Diàlegs 2017 Democràcies Violentades 

-Cicle Palau Macaya Barcelona- 
 
 
D1. Dimarts 3 d’octubre de 2017 – 19.00 
Violència a Europa 
Són compatibles democràcia, estat de dret i violència? 
 

• Michel Wieviorka. Codirector del Collège d’Études Mondiales, director d’estudis de l’École 
des Hautes Études en Sciences Sociales de París i director de la Maison de la Fondation des 
Sciences de l'Homme. 

• Paul Taylor. Periodista i contributing editor a Político. Corresponsal i cap de la delegació de 
Reuters a Paris, Bonn, Londres, Berlin, Brussel.les, Teheran, Palestina/Israel (1986-2016). 

 
 
Europa, de manera cíclica, ha viscut moments i expressions de violència explícita sovint lligades a la 
incapacitat de generar identitats personals i col·lectives compartides i percebudes com honorables per 
part de tots els que la integren. 
 
La violència afecta la integritat física i moral de les persones, al seu vincle social i a la capacitat de 
viure junts, però també danya i posa en qüestió el mateix Estat, la seva legitimitat i la capacitat de 
garantir que la gestió de les seves tensions i conflictes sigui democràtica, negociada i institucional. Des 
de la modernitat, i durant gairebé tres segles, exercir o evitar la violència ha estat en un assumpte 
d'Estat al món occidental. Després de la II GM la noció de drets humans es consagra definitivament i 
la gestió de la violència supera l'Estat i es converteix en una necessitat global. La realitat obliga a 
plantejar-nos constantment com gestionar i compatibilitzar democràcia amb una violència explícita, que 
existeix, i veure com totes dues es condicionen. És possible fer-ho? Quines respostes són 
democràticament acceptables? (Des d'Israel, a França per exemple). 
 
Les actuals violències i la comprensió i sociologia del fenomen seran tractades de manera 
complementària per un dels acadèmics més prestigiosos en aquest àmbit i un observador periodístic 
de primera línia amb opinió fonamentada. Quina violència tenim avui a Europa? Per què la tenim? 
Afecta i condiciona la vida democràtica? 
 
 

D2. Dimarts 10 d’octubre de 2017 - 19.00 

Declivi democràtic i riscos polítics de la desigualtat econòmica 
Com s’aparta a la gent de la presa de decisions? 
 

• José Fernández-Albertos - Científic Titular de OPIS de l’Institut de Polítiques i  Béns Públics 
del CSIC. 

• Belén Barreiro. Directora de MyWord i expresidenta del Centro de Investigaciones 
Sociológicas (CIS). 

 
 
La desigualtat econòmica potser hagi estat la conseqüència més visible i contrastable de la crisi, i el 
major focus de reflexió teòric. Economistes, sociòlegs i politòlegs han intentat calibrar els efectes 
sociopolítics de la desigualtat i els riscos d'inestabilitat que pot comportar, en contextos com l'espanyol, 
tot i que el fenomen es doni també a escala global. I malgrat la presència de la desigualtat creixent el 
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món no està articulant de manera estructural un 'moviment dels desfavorits' o una onada revitalitzadora 
dels partits polítics o moviments socials que representin a la gent que més en pateix les seves 
conseqüències. Hi ha la idea que un major grau de desigualtat atorga un major poder polític a aquells 
beneficiats de la desigualtat però també que els perjudicats de la desigualtat cada vegada estan més 
dividits i en competència. Aquesta atomització de les preferències polítiques dels potencials 
beneficiaris d'una millor redistribució pot explicar, en part, per què no veiem una coalició molt majoritària 
en favor d'aquestes polítiques que poguessin corregir les desigualtats existents i les seves 
conseqüències en forma de rebaixes de l'actual model social i de benestar. Així, en funció de què 
donem el nostre vot? Per què la indignació generalitzada davant els casos de corrupció no es 
tradueixen en vots alternatius? O dit d'una altra manera, quines barreres actuen per a que no es 
produeixin canvis profunds? A qui s'està apartant de la presa de decisions? Quina cara té l’abstenció? 
Què ens diuen els comportaments electorals sobre els riscos de la desigualtat econòmica? 
 
 
D3. Dimarts 24 d’octubre de 2017 - 19.00 (ajornat: 19 de desembre de 2017) 

Diversitat i contra-diversitat 
Convivència i qualitat democràtica a Europa 
 

• Xavier Martínez Celorrio. Professor de Sociologia de la Universitat de Barcelona i 
investigador del CRIT (Creativitat, Innovació i Transformació Urbana) 

• Gemma Pinyol. Directora de l’Àrea de Migracions i Diversitat a Instrategies. Investigadora 
associada del GRITIM-UPF. Experta del Consell d’Europa al projecte Intercultural Cities. 

 
La diversitat és una realitat que caracteritza les nostres ciutats, però una inadequada gestió de la 
mateixa pot posar en tensió la manera en la qual convivim i desafiar així el marc democràtic en el que 
interactuem. La globalització comporta, indirectament, la pèrdua de preeminència d'un dels principals 
productors històrics d'identitat: l'Estat-nació. Les tensions entre universalisme i particularisme, 
necessiten superar aquesta divisòria de confrontació (exacerbada en situacions d'apartheid), de la 
mateixa manera que després de dècades de dialèctica entre la conveniència de models 
multiculturalistes i assimilacionistes, tenim ara la interculturalitat com a repte imminent. Per aquest 
motiu s'entrarà en diferents aproximacions a la gestió de la diversitat, amb pros, contres, pors i 
bonismes, per entendre la lògica que hi ha darrere de cadascuna d'elles. La diversitat existeix i la gent 
conviu, no sense dificultats, ni temors, en societats complexes i diverses que requereixen de nous i 
millors instruments per a fer-ho possible.  
 

D4. Dimarts 31 d’octubre de 2017 - 19.00 

Evolució tecnològica i el seu impacte en les democràcies 

 
• Andrés Ortega Klein . Director del Observatorio de las Ideas i investigador associat del Real 

Instituto Elcano. 
• Genís Roca - Fundador i president de RocaSalvatella.  

 

Totes les revolucions tecnològiques han estat acompanyades de canvis estructurals en les formes 
d’organització social. L’arribada dels robots i l’ús del big data des de l’aparició d’Internet i els 
macrocomputadors ens interpel·len de nou de manera en la què idear un pacte social que integri la 
materialització d’aquestes evolucions tecnològiques i el que això significa per a la feina d la gent, ordre 
de prioritats, i la pròpia condició d’humanitat. Les noves generacions hauran de decidir quin serà aquest 
ordre, hauran de gestionar el seu canvi i establir la seva condició de ciutadans a partir d’aquets nous 
paràmetres inicialment instrumentals i finalment revolucionaris. Podran els robots atènyer 
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consideracions morals, tenir sentiments, fer qualsevol tipus de feina? Tindrem el temps i la flexibilitat 
per adaptar-nos a la revolució que ja ens arriba? Afectarà de manera tan estructural que ens haurem 
de preguntar si aquesta evolució tensiona algun dels elements bàsics de la nostra democràcia?  

 
D5. Dimarts 7 de novembre de 2017 - 19.00 

Quan s’acaba una democràcia?  
De la corrupció a la restricció de drets i llibertats 
 

• Fernando Vallespín - Catedràtic de Ciència Política a la Universidad Autónoma de Madrid. 
• Victor Lapuente. Professor del Department de Ciències Polítiques i research fellow al The 

Quality of Government Institute (QoG Institute), de la Universitat de Gothenburg.  
 
La democràcia es deteriora al segle XXI, no només a l'Àfrica o Àsia, sinó també als Estats Units i 
Europa. Segons l'índex de Freedom House, 2016 va ser l'11è any consecutiu de retrocés de les 
llibertats al món: nivell de transparència dels processos electorals, pluralisme polític, llibertat 
d'expressió i independència judicial, la corrupció i el fracàs de la meritocràcia, l’endogàmia de les elits 
funcionarials ... La democràcia, com a expressió de la voluntat d'un poble, se sustenta en les eleccions, 
la llei i la separació de poders, els tres pilars concebuts com a garants de l'equilibri d'un sistema en 
tensió constant. Però, què passa quan la majoria dels ciutadans dóna suport a sigles, programes o 
dirigents que van contra de tot o part d'aquests valors democràtics? Què passa si un govern elegit 
legítimament a les urnes canvia la llei electoral, limita les atribucions del poder judicial i converteix els 
mitjans de comunicació en un instrument indissimulat de propaganda, o relaxa l'observança en el 
compliment de les normes fonamentals dels drets humans? Encara que convoquin comicis de tant en 
tant, segueix essent democràtic un país amb un govern que reforça sistemàticament la seva influència 
sobre els ressorts del poder o en el qual els lobbies prenen decisions clau? Predir l'instant exacte en 
què un país democràtic deixa de ser-ho no resulta fàcil però sembla necessari atendre les alertes que 
s'emeten per encertar en solucions que permetin no destruir violentament el sistema. Quan acaba una 
democràcia?  
 

D6. Dimarts 14 de novembre de 2017 - 19.00 

Ciutadans sota vigilància 
Participació, seguretat i privacitat en les democràcies liberals 
 

• Jordi Puiggalí. Vicepresident d’Investigació i Gerent de Seguretat de Scytl Secure Electronic 
Voting, S.A.  

• Borja Adsuara. Professor, advocat i consultor. Ha ocupat càrrecs públics com a Director 
General para el Desarrollo de la Sociedad de la Información, Director del Observatorio de 
Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, i Director General de Red.es. 

 
La tecnologia de la informació i la interconnectivitat estan canviant molts patrons de conducta i models 
relacionals i estem a les portes de la introducció d'una nova forma de votar, deliberar i de decidir 
assumptes polítics. L'e-democràcia i la tecnopolítica permeten obrir perspectives suggerents però que 
alhora ens generen dubtes. Seran segures? Amb les eleccions americanes i franceses a la retina, som 
els ciutadans controlables i influenciables a través de les xarxes sense adonar-nos-en? És segur el vot 
i el vot electrònic? Què passa amb la privacitat de vot i eleccions polítiques? Com gestionen les 
democràcies a través de les seves administracions les dades privades de comportament personal i 
opció política a partir de les opcions que la tecnologia ens ofereix avui?.  
 
La sensació d'un nivell de vigilància creixent va en augment i aventurem si arribarem a un punt a partir 
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del qual la pèrdua de privacitat en mans d’empreses privades o administracions públiques o l'excés de 
control es convertirà en incompatible amb els drets humans i la vida democràtica. L’Aadhar de la India 
és un pas més en aquesta direcció. És necessari posar límits, i si és el cas, en quin punt? Quan tot és 
gratis, la moneda de canvi som nosaltres. A què ens enfrontem? 
 
Quan la privacitat desapareix i som tecnològica i massivament influenciables, perdem també la 
independència en la conformació de judicis polítics personals i decisions de comportament en la vida 
privada? 
 

D7. Dimarts 21 de novembre de 2017 - 19.00 

Claus per a la lluita contra la radicalització violenta i el terrorisme 
 

• Dolores Delgado - Fiscal coordinadora contra el terrorisme gihadista a l'Audiència Nacional. 
Fiscal coordinadora de terrorisme internacional des de 2007. 

• Carola García-Calvo - Investigadora principal del programa de terrorisme global del Reial 
Institut Elcano. Professora associada de la Universidad Pontificia de Comillas. 

 
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 Catalunya i Espanya, l’actuació des de la fiscalia de l’Audiència Nacional però 
també la comprensió i sociologia del fenomen seran tractats en aquest context per unes de les majors 
coneixedores del tema, combinant l’experiència de la Fiscal Delgado amb el coneixement acadèmic 
aplicat de la doctora García-Calvo. 
 
D8. Dimecres 13 de desembre de 2017 - 19.00 

La degradació de la deliberació pública a les democràcies liberals 
Internet, informació i mitjans de comunicació  
 

• Iñaki Gabilondo – Periodista  
• Enric Juliana – Periodista, director adjunt de La Vanguardia 

*Amb paraules introductòries de Raphael Minder - Corresponsal del New York Times a 
Espanya i Portugal.  

 
La democràcia liberal o burgesa, havia estat definida com a government by discussion. L'ideal de la 
discussió pública es distingia així de la pràctica de la negociació, l'objectiu de la qual no està en la 
recerca cooperativa del que racionalment veritable, sinó en el càlcul d'interessos i les oportunitats 
d'obtenir un guany mitjançant un tracte, un acord. Si bé la pràctica de negociació perviu en el pla 
institucional, aquestes virtuts fundacionals de la deliberació pública en democràcia semblen haver 
passat a la història en qüestió de pocs anys. L'era de la informació i les noves tecnologies han canviat 
per complet el paradigma informatiu i comunicatiu de les societats contemporànies. El món digital, la 
immediatesa, el predomini del visual al que textual, l'anonimat, el periodisme corporatiu i institucional 
contra el periodisme independent i "d'ofici", units a la teatrelització de la política, influeixen en una certa 
degradació del debat públic en pro d'un espectacle poques vegades gratificant. La normalització de la 
postveritat, tertúlies i debats del greuge i caricatura, polèmiques a les xarxes a ritme de tuits, plasmes, 
l’influència d’oligopolis i lobbies d'empreses d'informació poden ser signes visibles d'aquest 
deteriorament. Els reptes del periodisme són tan grans com necessaris d’afrontar. E pur si muove. La 
nave va... Ara ens falta saber: Cap a on? 
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Crònica 
 

Paul Taylor i Michel Wieviorka reflexionen sobre la violència a 
Europa des de Barcelona 

El primer diàleg del cicle es va celebrar el passat 3 d'octubre al Palau Macaya, a porta tancada, 
al coincidir amb l'aturada general 
 

Amb el diàleg La violència a Europa celebrat al Palau 
Macaya de Barcelona es va donar el tret de sortida a la setena 
edició del Cicle Diàlegs que promou la Fundació Ernest Lluch, 
per reflexionar sobre 'Democràcies Violentades'. Els 
protagonistes del diàleg d'ahir van ser l'eminent sociòleg, 
Michel Wieviorka i el reconegut periodista Paul Taylor, 
actualment, editor a Politico després d'una llarga trajectòria a 
Reuters 
 
La situació viscuda a Catalunya en els darreres dies va ser 
una qüestió que interactuava tant amb el títol i temàtica de la 
sessió com amb la voluntat dels dialoguistes en posar-hi rigor, 
serenor i dosis de clarividència. I així va transcorrer un diàleg 
sobre les democracies europees, les seves virtuts i els seus 
punts febles, de la mateixa manera que la convivència entre 
democracia i violencia té els seus límits i la seva raó de ser. 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.  
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Crònica 
 

Belén Barreiro i José Fernández-Albertos analitzen les relacions entre 
desigualtat econòmica i comportament electoral 
El segon diàleg del cicle ‘Democràcies Violentades’ es va celebrar el passat 10 d'octubre al Palau Macaya 
 

Amb el diàleg Declivi democràtic i riscos polítics de la desigualtat 
econòmica. Com s’aparta a la gent de la presa de decisions? celebrat 
al Palau Macaya de Barcelona es va posar punt i seguit al 
Cicle de Diàlegs que promou la Fundació Ernest Lluch, per 
reflexionar sobre tots aquells aspectes que tensionen i 
violenten a les democràcies. Els protagonistes del diàleg d'ahir 
van ser els doctors en Ciències Polítiques, Belén Barreiro 
(Directora de MyWord i expresidenta del Centro de 
Investigaciones Sociológicas) i José Fernández-Albertos 
(Científic Titular de OPIS de l’Institut de Polítiques i Béns 
Públics del CSIC). 

 
La desigualtat econòmica potser hagi estat la conseqüència 
més visible i contrastable de la crisi, i el major focus de reflexió 
teòric. Economistes, sociòlegs i politòlegs han intentat calibrar 
els efectes sociopolítics de la desigualtat i els riscos 
d'inestabilitat que pot comportar, en contextos com l'espanyol, 

tot i que el fenomen es doni també a escala global. I malgrat la presència de la desigualtat creixent 
el món no està articulant de manera estructural un 'moviment dels desfavorits' o una onada 
revitalitzadora dels partits polítics o moviments socials que representin a la gent que més en pateix 
les seves conseqüències. Hi ha la idea que un major grau de desigualtat atorga un major poder 
polític a aquells beneficiats de la desigualtat però també que els perjudicats de la desigualtat cada 
vegada estan més dividits i en competència. Aquesta atomització de les preferències polítiques dels 
potencials beneficiaris d'una millor redistribució pot explicar, en part, per què no veiem una coalició 
molt majoritària en favor d'aquestes polítiques que poguessin corregir les desigualtats existents i les 
seves conseqüències en forma de rebaixes de l'actual model social i de benestar. L’emergència de 
Podemos respon a diferents factors però la desigualtat econòmica n’és un dels principals segons 
Fernández-Albertos, juntament amb el factor generacional, sense el qual no es poden entendre els 
canvis en el comportament electoral. Per Barreiro la societat s’estructura en funció d’una doble 
bretxa: la digital/analògica i una altra més socioeconòmica que divideix entr acomodats i empobrits, 
entre aquells que poden satisfer les seves expectatives i aquells que no. 
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Crònica 
 
Pinyol i Martínez-Celorrio clouen el cicle ‘Democràcies Violentades’ dialogant 
sobre diversitat 
Últim diàleg del cicle d'enguany dedicat a les Democràcies Violentades 
 
 

Amb el diàleg Diversitat i contra-diversitat 
celebrat el dimarts 19 de desembre a l'auditori del 
Palau Macaya, es vacloure l’edició d’enguany del 
Cicle de Diàlegs que promou la Fundació Ernest 
Lluch, per reflexionar sobre tots aquells aspectes 
que tensionen i violenten les democràcies 
liberals. Els protagonistes del diàleg van ser la 
directora de l’Àrea de Migracions i Mobilitat a 
Instrategies, investigadora associada del 
GRITIM-UPF i experta del Consell d’Europa al 
projecte Intercultural Cities, Gemma Pinyol; i el 
professor de Sociologia de la Universitat de 

Barcelona i investigador del CRIT (Creativitat, Innovació i Transformació Urbana), Xavier Martínez-
Celorrio, que van fer una didàctica exposició tant de les característiques com de la casuística catalana, 
espanyola i europea actual, com una vindicació de la interculturalitat generadora de progrés i benestar, 
en el sí de les societats complexes. 
 
I és que la diversitat és una realitat que caracteritza les nostres ciutats, però una inadequada gestió de 
la mateixa pot posar en tensió la manera en la qual convivim i desafiar així la democràcia que ens 
uneix. Els fluxos migratoris mundials (estables tot i la imatge que se'ns transmet) ens interroguen sobre 
el paper d'Europa, dels seus estats i de la seva gent. I és que la globalització comporta, indirectament, 
la pèrdua de preeminència d'un dels principals productors històrics d'identitat: l'Estat-nació. Les 
tensions entre universalisme i particularisme, necessiten superar aquesta divisòria de confrontació 
(exacerbada en situacions d'apartheid), de la mateixa manera que després de dècades de dialèctica 
entre la conveniència de models multiculturalistes i assimilacionistes, tenim ara la interculturalitat com 
a repte imminent. Per aquest motiu s'entrarà en diferents aproximacions a la gestió de la diversitat, 
amb pros, contres, pors i bonismes, per entendre la lògica que hi ha darrere de cadascuna d'elles. La 
diversitat existeix i la gent conviu, no sense dificultats, ni temors, en societats complexes i diverses que 
requereixen de nous i millors instruments per a fer-ho possible. 
 
Amb aquest interessant diàleg, que inicialment s’havia de celebrar el passat 24 d’octubre, es va posar 
put i final a un exitós cicle de diàlegs sobre “Democràcies Violentades” celebrat al Palau Macaya i 
co-organitzats per la Fundació Ernest Lluch i l’Obra Social ‘la Caixa’. 
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Crònica 
 

Andrés Ortega i Genís Roca exposen els paràmetres de la societat futura i 
el seu encaix amb la vida democràtica 
Quart diàleg del cicle ‘Democràcies Violentades’ que es va celebrar el passat 31 d'octubre 
al Palau Macaya 
 

Amb el diàleg Evolució tecnològica i el seu impacte en les 
democràcies celebrat el dimarts 31 d'octubre al Palau Macaya 
de Barcelona es va posar punt i seguit al Cicle de Diàlegs que 
promou la Fundació Ernest Lluch, per reflexionar sobre tots 
aquells aspectes que tensionen i violenten a les democràcies. 
Els protagonistes del diàleg  van ser el director del 
Observatorio de las Ideas i investigador associat del Real 
Instituto Elcano, Andrés Ortega i el fundador i president de 
RocaSalvatella, Genís Roca. 
 
Totes les revolucions tecnològiques han anat acompanyades 
de canvis estructurals en les formes d’organització social. 
L’arribada dels robots i l’ús del big data des de l’aparició 
d’internet i la macrocomputació ens tornen a interpel·lar sobre 
com es pot idear un pacte social que integri la materialització 
d’aquestes evolucions tecnològiques i el que això significa per 
a la feina de la gent, el seu ordre de prioritats i la mateixa 

condició d’humanitat. Les noves generacions hauran de decidir quin serà aquest ordre, hauran de 
gestionar el seu canvi i establir la seva condició de ciutadans a partir d’aquests nous paràmetres, 
inicialment instrumentals i finalment revolucionaris. 
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Crònica 
 
Els politòlegs Vallespín i Lapuente protagonitzen un brillant diàleg sobre la 
crisi de les democràcies liberals 
Cinquè diàleg del cicle ‘Democràcies Violentades’ que es va celebrar el passat 7 de 
novembre al Palau Macaya 
 

Amb el diàleg Quan s'acaba una democràcia? celebrat el 
dimarts 7 de novembre amb l'auditori del Palau Macaya de 
Barcelona ple a vessar, es va posar punt i seguit al Cicle de 
Diàlegs que promou la Fundació Ernest Lluch, per 
reflexionar sobre tots aquells aspectes que tensionen i 
violenten a les democràcies. Els protagonistes del diàleg 
van ser el Catedràtic de Ciència Política a la Universidad 
Autónoma de Madrid, Fernando Vallespín i el professor de 
Ciències Polítiques i research fellow al The Quality of 
Government Institute de la Universitat de Goteborg, Víctor 
Lapuente. 
 
Resulta molt difícil determinar el punt exacte en el que una 
democràcia ho deixa de ser, sobretot si es bé d'una 
democràcia liberal garantista amb l'estat de dret. Tamateix 
hi ha diversos indicadors que alerten del deteriorament i 
pèrdua de qualitat democràtica, tals com la corrupció i la 
restricció de drets i llibertats. Sota aquesta premisa va 

transcórrer un interessant diàleg entre politòlegs experts en la matèria que, amb el professor 
Vallespín agut i didàctic en l'anàlisi de present i en l'argumentació política, i el professor Lapuente, 
robust i rigorós en plantejaments i dades, van mantenir una àgil i profitosa conversa sobre la crisi 
actual, molt europea, on hi ha un malestar amb governants i institucions. En aquest sentit ambdos 
ponents convergiren en afirmar que dos factors a combatre són la tecnocràcia i els populismes de 
líders carismàtics, ja que ambdues propostes si bé són del tot oposades coincideixen en banalitzar 
l'acció política, el vigor institucional i la pluralitat d'idees necessària per limitar al màxim la corrupció, 
els drets i les llibertats dels ciutadans. 
 
  

38  

http://www.fundacioernestlluch.org/ca/activitat/quan-s-acaba-una-democracia


 

 
 

 
  

39  



 

 

 
 
 

 
 
  

Diàleg 6 

40  



 

 
  

41  



 

Crònica 
 
Participació, seguretat i privacitat en les democràcies liberals, un diàleg amb 
Borja Adsuara i Jordi Puiggalí de protagonistes 
Sisè diàleg del cicle ‘Democràcies Violentades’ que es va celebrar el passat 14 de novembre 
al Palau Macaya 
 

Amb el diàleg Ciutadans sota 
vigilància celebrat el dimarts 14 de novembre 
a l'auditori del Palau Macaya, es va posar punt 
i seguit al Cicle de Diàlegs que promou la 
Fundació Ernest Lluch, per reflexionar sobre 
tots aquells aspectes que tensionen i violenten 
a les democràcies liberals. Els protagonistes 
del diàleg van ser el vicepresident 
d’Investigació i Gerent de Seguretat de Scytl 
Secure Electronic Voting, S.A, Jordi Puiggalí i 
el professor, advocat i consultor expert en Dret 

i Estratègia Digital, Borja Adsuara. 
 
L'exercici democràtic no consisteix només en votar en unes eleccions sinó en la presa de 
consciència del que això significa: l'accés lliure a la informació necessària, a la deliberació pública i 
a la decisió final lliure i intransferible del vot. La tecnologia de la informació i la interconnectivitat 
estan canviant molts patrons de conducta i models relacionals i estem a les portes de la introducció 
d'una nova forma de votar, deliberar i de decidir assumptes polítics. L'e-democràcia i la tecnopolítica 
permeten obrir perspectives suggerents però que alhora ens generen dubtes. Seran segures? Són 
els ciutadans controlables i influenciables a través de les xarxes sense adonar se'n? És segur el vot 
electrònic? Què passa amb la privacitat de vot i eleccions polítiques? Com gestionen les 
democràcies amb les seves administracions les dades privades de comportament personal i opció 
política a partir de les opcions que la tecnologia ens ofereix avui? La sensació d'un nivell de vigilància 
creixent va en augment i aventurem si arribarem a un punt a partir del qual la pèrdua de privacitat o 
l'excés de control es convertirà en incompatible amb els drets humans i la vida democràtica. 
L’Aadhar de la Índia és un pas més en aquesta direcció, així com el sistema de control social de la 
Xina basat en una qualificació de crèdit per atot, ara en proves però amb perspectiva d’obligatorietat 
de cara el 2020, segons afirmà Adsuara. 
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Crònica 
 

Claus per a la lluita contra la radicalització violenta i el terrorisme amb 
Carola García-Calvo i Anna Terrón 
Setè diàleg del cicle ‘Democràcies Violentades’ que es va celebrar el passat 21 de 
novembre al Palau Macaya, amb intervenció inicial de la fiscal Dolores Delgado per 
videoconferència. 
 
 

Amb el diàleg Claus per a la lluita contra la 
radicalització violenta i el terrorisme celebrat el 
dimarts 21 de novembre a l'auditori del Palau Macaya, 
es va prosseguir amb el Cicle de Diàlegs que promou 
la Fundació Ernest Lluch, per reflexionar sobre tots 
aquells aspectes que tensionen i violenten a les 
democràcies liberals. Els protagonistes del diàleg van 
ser la investigadora del programa de terrorisme global 
del Real Instituto Elcano i professora associada de la 
Universidad Pontificia Comillas, Carola García-Calvo i 
la representant especial i portaveu de la Unió per al 
Mediterrani (2013-2015) i ex-secretaria d’Estat 
d’Immigració i Emigració, Anna Terrón. 

 
La detecció, el control i l’actuació sobre col·lectius 
radicalitzats és un dels elements clau per a la seguretat 
de la població, però també és un repte per conèixer 
més detalladament com som i per entendre els 
diferents col·lectius que ens conformen. El concepte de 

radicalització violenta ens interroga sobre la vulnerabilitat de les persones per involucrar-se en 
processos de radicalització que duen implícit l’ús o la justificació de la violència. Al mateix temps, 
també ens interroga sobre la fortalesa dels estats de dret a l’hora de dotar-se de mecanismes 
eficaços per combatre el terrorisme d’acord amb la llei. D’una banda, ens interessa saber qui són, 
com són i per què en un moment donat de les seves vides conciutadans nostres decideixen 
emprendre un camí marcat per la violència. I, d’una altra banda, com es fa front a aquests fenòmens 
des de la fiscalia. L’actual amenaça gihadista, l’evolució dels diferents tipus de gihadisme a Espanya 
i la comprensió i la sociologia del fenomen són algunes de les qüestions que es tractaren en aquest 
diàleg, que va comptar amb el coneixement acadèmic aplicat de la doctora García-Calvo i 
l’experiència institucional d’Anna Terrón, qui va substituir a la fiscal Dolores Delgado que per raons 
personals no es va poder desplaçar al Palau Macaya tot i que va fer una aclaridora exposició inicial 
per videoconferència interactuant amb les dues ponents presencials. 
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Crònica 
 
Gabilondo i Juliana, senten càtedra en el diàleg dedicat a la qualitat de la 
deliberació pública 
Penúltim diàleg del cicle d'enguany dedicat a les Democràcies Violentades 
 

Amb el diàleg La degradació de la deliberació 
pública a les democràcies liberals celebrat el 
dimecres 13 de desembre a l'auditori del Palau 
Macaya, es va encarar el tram final del Cicle de 
Diàlegs que promou la Fundació Ernest Lluch, 
per reflexionar sobre tots aquells aspectes que 
tensionen i violenten a les democràcies 
liberals. Els protagonistes del diàleg van ser 
dos periodistes d'acreditat prestigi com 
són Iñaki Gabilondo i Enric Juliana que van 
fer algunes incursions de context a l'actualitat 
política però que sobretot van conversar a 

l'entorn del paper dels media en una societat com l'actual, en un moment de tensa espera d'un 
devenir que es preveu profundament transformador.  
 
La democràcia liberal o burgesa, havia estat definida com a government by discussion. L'ideal de la 
discussió pública es distingia així de la pràctica de la negociació, l'objectiu de la qual no està en la 
recerca cooperativa del que racionalment veritable, sinó en el càlcul d'interessos i les oportunitats 
d'obtenir un guany mitjançant un tracte, un acord. Si bé la pràctica de negociació perviu en el pla 
institucional, aquestes virtuts fundacionals de la deliberació pública en democràcia semblen haver 
passat a la història en qüestió de pocs anys. L'era de la informació i les noves tecnologies han 
canviat per complet el paradigma informatiu i comunicatiu de les societats contemporànies. El món 
digital, la immediatesa, el predomini del visual al que textual, l'anonimat, el periodisme corporatiu i 
institucional contra el periodisme independent i "d'ofici", units a la teatrelització de la política, 
influeixen en una certa degradació del debat públic en pro d'un espectacle poques vegades 
gratificant. La normalització de la postveritat, tertúlies i debats del greuge i caricatura, polèmiques a 
les xarxes a ritme de tuits, plasmes, l’influència d’oligopolis i lobbies d'empreses d'informació poden 
ser signes visibles d'aquest deteriorament. Els reptes del periodisme són tan grans com necessaris 
d’afrontar com ben palès va quedar en el transcurs de tan interessant diàleg. 
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Editat a finals de juny de 2017 en castellà per Editorial Milenio i la Fundació Ernest Lluch, el llibre 
resultant del Cicle de Diàlegs 2016 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. 
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8 Diálogos sobre Radicalismos: ¿Sociedades 

amenazadas? 
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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 violència, la seguretat i 
la llibertat per ales societats democràtiques d'avui. 

El llibre arrenca amb un diàleg que actua com a marc introductori i que vam titular Els ciutadans 
davant les amenaces globals en democràcia. Comptem amb la complementarietat de sabers del 
catedràtic de Filosofia Política de la Universitat del País Basc i professor visitant a la Universitat de 
Georgetown, Daniel Innerarity, i la visió multidisciplinar de Jesús Núñez Villaverde, codirector de 
l'Institut d'Estudis sobre Conflictes i Acció Humanitària (IECAH ), economista i militar retirat. En el 
mateix reflexionen sobre què respostes donar a aquest context i com 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 són les debilitats dels 
mecanismes de deliberació democràtica? 

El segon diàleg es va dedicar a Els radicalismes polítics i populismes a Europa, amb la presència 
d'un autodefinit populista en positiu, Íñigo Errejón, Doctor en Ciències Polítiques, diputat i secretari 
de Política, Àrea d'Estratègia i Campanya de Podem, i el coneixement acadèmic d'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 i doctor en Sociologia. Van 
entrar a valorar la seva gènesi i raó de ser, les causes que els expliquen i la definició del que és avui 
el radicalisme, en un horitzó europeu i espanyol. 

En tercer lloc es va abordar un dels elements clau que és conèixer La lògica i evolució de les 
radicalitzacions violentes a Europa amb Farhad Khosrokhavar, director d'Estudis a L'École des 
Hautes Études en Sciences Socials i director del Centre d'Analyse et d ' Intervention Sociologiques 
(CADIS, EHESS-CNRS), i Rafael Poch-de-Feliu, corresponsal de La Vanguardia a París i 
excorresponsal a Berlín, Europa de l'Est i Rússia. Tots dos van entrar a analitzar l'actual violència i 
amenaça gihadista, l'evolució dels diferents tipus de gihadisme a Europa i la comprensió i sociologia 
del fenomen. 

La detecció, control i actuació sobre individus radicalitzats és un altre dels elements clau per a la 
seguretat de la població. La manera d'actuar i les reflexions sobre com dur a terme processos de 
desradicalización, o projectes i polítiques per a la prevenció de radicalització de determinats 
individus, va ser objecte d'un diàleg i ho és del quart capítol del llibre sota el títol L'experiència en la 
detecció , control i actuació davant el terrorisme i en els processos de radicalització violenta. Va 
comptar amb la visió experta de l'inspector Lluís Paradell, cap de l'Àrea Central d'Anàlisi dels 
Mossos d'Esquadra, i amb la visió més política 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. 

En un interessant ball de parelles, el cinquè capítol aprofundeix sobre Els radicalismes polítics a 
Europa de nou amb Íñigo Errejón però en aquesta ocasió amb el filòsof Daniel Innerarity. Van 
parlar dels motius pels quals Europa ha experimentat un creixement de moviments xenòfobs i 
d'extrema dreta, i de la utopia populista que s'ha fet evident amb la seva presència en els parlaments 
democràtics europeus i en el mateix Parlament europeu. 

El sisè capítol exposa el diàleg entre Carola García-Calvo, investigadora del programa de 
terrorisme global del Reial Institut Elcano, i Dolores Delgado, fiscal coordinadora contra el 
terrorisme gihadista a l'Audiència Nacional i fiscal coordinadora de terrorisme internacional des de 
2007. Sota el títol Claus per a la lluita contra la radicalització violenta i el terrorisme van analitzar la 
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sociologia del fenomen i el paper de les institucions que lluiten contra el mateix, en un intercanvi 
teoricopràctic que reflecteix la necessitat de la interdisciplinarietat en els actors que actuen en aquest 
camp. 

Finalment el llibre conclou amb un capítol que integra l'edició dels dos diàlegs que van tancar el cicle 
tant a Saragossa com a Barcelona, en els quals es va analitzar la resposta i la gestió político-
institucional als radicalismes i al terrorisme per part d'Alfredo Pérez Rubalcaba, vicepresident del 
Govern (2010-2011), Ministre de l'Interior (2006-2011), Presidència (1993-1996) i Educació i Ciència 
(1992-1993), i Francisco Fonseca, director general adjunt de la Direcció general de Justícia i 
consumidors de la Unió Europea. Tots dos van analitzar la gestió polític-institucional del terrorisme 
i la violència global, així com la necessitat d'una major coordinació entre els serveis d'intel·ligència i 
seguretat europeus. Però també van tractar sobre l'eficient coordinació política per fer-la possible i 
garantir la seva eficàcia, i la rellevant acumulació d'experiència a Espanya i Europa sobre aquest 
tema. 

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 

 

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: L’economia mediàtica: alertes i manipulacions 
 

Data: divendres 28 d’abril de 2017 
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  
Parlar d’economia ha esdevingut una necessitat i en alguns casos també una temeritat. Amb la crisi 
vam familiaritzar-nos amb nous vocables i conceptes que fins llavors pertanyien al llenguatge del 
gremi i dels experts. La continuada aparició en els mitjans de comunicació d’economistes, alguns 
amb voluntat divulgadora i d’altres amb pretensions predictives, han acabat per descontextualitzar 
els marcs interpretatius necessaris per tal que el ciutadà codifiqui la informació rebuda, amb el risc 
de manipulació que aquesta situació genera. La tasca de periodistes especialitzats en informació 
econòmica van donar pas a economistes amb dots comunicatives. A què es va deure aquest canvi? 
Quins aspectes econòmics s’han ressaltat de la crisi ençà i quins no hi ha tingut cabuda? Com 
s’informa d’economia en els mitjans de comunicació, aquí i a altres indrets del món occidental? 
Aquestes i altres qüestions seran abordades per aquests dos gats vells del periodisme econòmic, 
que per trajectòria i coneixement ens garanteixen un diàleg amè i interessant. 

 
 

Dialoguistes: 
 
• Andreu Missé – Periodista i editor d’Alternativas Económicas 
• Josep Maria Ureta –  Periodista. Expert en economia i col·laborador a El Periodico 
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Crònica 

 
Ureta i Missé protagonitzen el primer dels Diàlegs sobre Economia a 

Vilassar  
Crònica i fotos de 'L’economia mediàtica: alertes i manipulacions' 
 

Parlar d’economia ha esdevingut una 
necessitat i en alguns casos també una 
temeritat. Amb aquesta premisa s'obria el 
primer dels Diàlegs sobre Economia, a 
Vilassar de Mar. De la mà de veus expertes 
i crítiques respecte el tractament periodístic 
de les qüestions econòmiques i del paper 
d'alguns periodistes mediàtics, el diàleg va 
ser una conversa fluïda i amena de la mà 
d'Andreu Missé i Josep Maria Ureta. 
Periodista i editor d’Alternativas 
Económicas, el primer, i periodista expert en 

economia i col·laborador a El Periodico, el segon, van incidir en la crisi econòmica, en la crisi del 
sector periodístic i en la crisi política, amb la corrupció com a estandart. I és que ja fa pràcticament 
deu anys de l'esclat de la crisi i de com vam familiaritzar-nos amb nous conceptes que fins llavors 
pertanyien al llenguatge del gremi dels economistes i com la continuada aparició en els mitjans de 
comunicació d’economistes, alguns amb voluntat divulgadora i d’altres amb pretensions predictives, 
han acabat per descontextualitzar els marcs interpretatius necessaris per tal que el ciutadà codifiqui 
la informació rebuda, amb el risc de manipulació que aquesta situació genera. Segons Ureta va 
haver-hi una clara substitució de periodistes econòmics per economistes amb l'aureola de bons 
comunicadors i que això va tenir conseqüències en la normalització de certes ideologies. Per Missé, 
l'accent no cal posar-lo tant en el missatger sinó en el missatge, no tant en qui ho diu sinó en què 
diu. i en aquest sentit també lamenta la pèrdua de profunditat analítica en les qüestions econòmiques 
cabdals, al mateix temps que va reivindicar més pluralisme i diversitat. 
 
Una hora i mitja que es va fer curta i que a comptar amb intervencions d'un públic assistent que va 
omplir la sala d'actes de la Biblioteca Ernest Lluch. 
 
Fotos 
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Diàleg 2: El pensament econòmic i el capitalisme actual: crítica i reptes 

 
Data: divendres 26 de maig de 2017 
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  

 
Ideologia i economia, o com l’una condiciona l’altra. Què ha condicionat més a qui al llarg de la 
història i en quin punt ens trobem en l’actualitat? En un moment incert com l’actual, amb l’economia 
mundial a l’expectativa de l’era Trump i un capitalisme financer poc concernit amb el benestar de les 
persones resulta pertinent preguntar-nos sobre si determinats pensaments econòmics poden posar 
en risc la democràcia, o si precisament aquesta requereix també de pensaments econòmics afins 
que la promoguin i avalin. Si com el professor Torres sosté en el seu darrer llibre, l’estudi de 
l’economia no té per objectiu l’adquisició d’un conjunt de receptes preparades per als problemes 
econòmics sinó l’aprendre a no deixar-se enganyar pels economistes, es pressuposa que el marc 
ideològic, conceptual i interpretatiu de l’economia hi juga un paper important. Quin és el paper del 
pensament econòmic en el marc de la docència i l’aprenentatge dels economistes? Per què sembla 
no tenir-hi cabuda en el context del capitalisme actual? Aquestes i altres qüestions centraran un 
diàleg d’allò més interessant entre el catedràtic d’economia de la Universidad de Sevilla, Juan Torres 
López i el professor d’història del pensament Econòmic de la Universitat de Barcelona, Javier San 
Julián. 
 
 

Dialoguistes: 
 
Juan Torres López. Catedràtic d’Anàlisi Econòmica i Economia Política a la Universidad de 
Sevilla 
Javier San Julián. Professor d’Història del Pensament Econòmic de la Universitat de Barcelona 
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Crònica 
Les característiques i les crítiques al capitalisme atual, de la mà dels 
economistes Juan Torres i Javier San Juliàn 
Segon diàleg Ernest Lluch d'Economia i Territori a Vilassar de Mar 2017 
 
 
 

Ideologia i economia, o com l’una 
condiciona l’altra. Què ha condicionat més 
a qui al llarg de la història i en quin punt ens 
trobem en l’actualitat? En un moment incert 
com l’actual, amb l’economia mundial a 
l’expectativa de l’era Trump i un capitalisme 
financer poc concernit amb el benestar de 
les persones resulta pertinent preguntar-
nos sobre si determinats pensaments 
econòmics poden posar en risc la 
democràcia, o si precisament aquesta 
requereix també de pensaments 
econòmics afins que la promoguin i avalin. 

 
Amb aquestes hipòtesis de partia va arrencar el segon dels diàlegs sobre Economia, a Vilassar de 
Mar, d'enguany. De la mà de veus expertes en economia i història del pensament econòmic, el diàleg 
va ser una conversa fluïda i amena de la mà de Juan Torres López i Javier San Julián. Catedràtic 
d’Economia de la Universidad de Sevilla, el primer i professor d’història del pensament Econòmic de 
la Universitat de Barcelona, el segon, van incidir en el predomini de les tesis neaoclàssiques i de la 
manca de pluralitat en l'ensenyament de l'economia, causa i conseqüència d'una economia cada 
vegada més allunyada en cercar receptes per als problemes econòmicsi més propensa a la 
reproducció del marc ideològic, conceptual i interpretatiu de l’economia. Un exemple d'això: la 
predicció i explicació de la darrera gran crisi econòmica.  I és que segons Torres, no és que tots els 
economistes fallessin en la detecció dels principals problemes econòmics en el període pre-crisis, ni 
que no hi haguéssin analisis encertades en plena crisis o que ara no hi hagi economistes amb 
plantejaments diferenciats, sinó que aquest conjunt d'economistes d'ideologies i escoles diferents, 
no apareixen en les principals tribunes mediàtiques i acadèmiques, perquè estan invisibilitzats. Al 
seu torn Javier San Juliàn, va posar l'accent en l'evolució i caracterització del pensament econòmic 
tot i assenyalant com aquest canvi de paradigma es va produir a la decada dels seixanta del Segle 
XX arran de la crisi del petroli i que s'ha anat aguditzant degut a altres fenòmens que hi han convergit, 
com la caiguda del model soviètic, entre altres. 
 
Un diàleg de bona cadència i amb voluntat pedagògica, amè i amb susbstància que es va 
desenvolupar en un auditori interessat en la  temàtica exposada. Un torn final d'intervencions del 
públic va rubricar un acte que va comptar amb el director acadèmic del projecte, l'economista i 
vilassarenc, Esteve Oroval, qui va fer un breu parlament inaugural així com les paraules de cloenda 
que a banda d'agrair les aportacions dels ponents va servir per anunciar el proper diàleg i darrer, del 
cicle.  
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Fotos 
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Diàleg 3: Democràcia i mercat: qui regula a qui? 
 
Data: divendres 17 de novembre de 2017 
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 
 
Una de les qüestions més recurrents en els debats sobre economia, però no per això menys 
oportuns o convenients, es la relació entre estats democràtics i mercats financers. Qui regula a qui, 
avui dia en el món occidental? Els mercats als estats o els estats als mercats? Quina capacitat real 
tenen les democràcies liberals on vivim per regular-los? Una qüestió que en el context actual bé 
mereix una mirada llarga i sàvia de l’abast real del fenomen i del que hi està en joc. Per això 
plantegem aquest darrer diàleg del Cicle 2017 com un homenatge a Ernest Lluch en el 17 aniversari 
de la seva mort i el 15è aniversari de la creació de la Fundació Ernest Lluch. I preveiem fer-ho amb 
la participació de dos economistes de prestigi com són l’Andreu Mas-Colell i en David Vegara. 
 
 
Dialoguistes: 
 
• Andreu Mas-Colell. Catedràtic d’Economia a la Universitat Pompeu Fabra. Ex Conseller 

d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació (2000-2003) i d'Economia i Coneixement 
(2010-2016) de la Generalitat de Catalunya 

• David Vegara. Economista i conseller del Banc de Sabadell. Secretari d'Estat d'Economia del 
govern d'Espanya (2004-2009) 
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Crònica 
 
La interrelació entre democràcia i mercat de la mà dels eminents economistes 
Andreu Mas-Colell i David Vegara 
Acte en homenatge a Ernest Lluch i tercer diàleg Ernest Lluch d'Economia i Territori a Vilassar 
de Mar 2017 
 

Una de les qüestions més recurrents en els 
debats sobre economia, però no per això 
menys oportuns o convenients, és la relació 
entre estats democràtics i mercats financers. 
Qui regula a qui, avui dia en el món occidental? 
Els mercats als estats o els estats als mercats? 
Quina capacitat real tenen les democràcies 
liberals on vivim per regular-los? Una qüestió 
que en el context actual bé mereix una mirada 
llarga i sàvia de l’abast real del fenomen i del 
que hi està en joc. 
 
Amb aquesta hipòtesis de partida va arrencar 
el tercer dels diàlegs sobre Economia a 
Vilassar de Mar d'enguany concebut també 

com un acte d’homenatge a Ernest Lluch en el 17è aniversari de la seva mort i el 15è aniversari de 
la creació de la Fundació Ernest Lluch. Amb la sala d’actes de la Biblioteca Ernest Lluch de Vilassar 
de Mar plena a vessar, el diàleg el protagonitzaren dos economistes de prestigi com són l’Andreu 
Mas-Colell i en David Vegara. Dues generacions d’economistes catalans amb trajectòria 
acadèmica, professional i política, des d’una perspectiva diferenciada però complementària al 
respecte d’una qüestió majúscula i de plena actualitat. 
 
El Catedràtic d’Economia a la Universitat Pompeu Fabra i conseller d'Universitats, Recerca i Societat 
de la Informació (2000-2003) i d'Economia i Coneixement (2010-2016) de la Generalitat de 
Catalunya, Andreu Mas-Colell i David Vegara, economista i secretari d'Estat d'Economia del govern 
d'Espanya (2004-2009), varen traçar un diàleg amè que es va desenvolupar en un auditori interessat 
en la temàtica exposada. Un torn final d'intervencions del públic va rubricar un acte que va comptar 
amb el director acadèmic del projecte, l'economista i vilassarenc, Esteve Oroval, qui juntament amb 
el president de la Fundació, Joan Majó va fer un breu parlament inaugural així com les paraules de 
cloenda que a banda d'agrair les aportacions dels ponents va servir per agrair l’assistència i 
participació del públic assistent, i per emplaçar-los pel cicle de l’any vinent. 
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Descripció. En virtut de la relació entre el FC Barcelona i la Fundació Ernest Lluch, des de fa 
cinc anys se celebra una jornada acadèmica anual per parlar d’economia i futbol, dos conceptes 
que estan molt interrelacionats.  
 
V Diàlegs Ernest Lluch d’Economia i Futbol 
El dia de partit  
Reptes per al màxim rendiment econòmic de la gestió de l’estadi 

 
Dia: Dilluns  12 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, El vector futbol a l'economia (o com entendre l'economia des del futbol) el de 
2015 i Una mirada econòmica al futur del futbol, la de la passada edició del 2016. 
 
Els organitzadors dels Diàlegs Acadèmics Ernest Lluch d'Economia i Futbol creuen que per 
aquesta edició 2017 és una bona oportunitat per fer un diàleg sobre el dia de partit i els reptes 
per al màxim rendiment econòmic de la gestió de l’estadi. Per aquest motiu la jornada pretén 
aportar una visió des de l’economia, el màrqueting i gestió des de l’experiència acadèmica i el 
coneixement professional de trajectòria en clubs de Futbol. Es plantegen també qüestions 
vinculades amb la identitat dels estadis, la gestió de públics i en aquest sentit la satisfacció dels 
consumidors i la transformació que s’està vivint dins de les infraestructures en el sí dels clubs 
globals. 
 
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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http://fundacioernestlluch.org/ca/activitat/ii-conferencia-academica-ernest-lluch-d-economia-i-futbol
http://www.fundacioernestlluch.org/ca/activitat/primera-conferencia-ernest-lluch-d-economia-i-futbol
http://www.fundacioernestlluch.org/ca/activitat/ii-conferencia-academica-ernest-lluch-d-economia-i-futbol
http://www.fundacioernestlluch.org/ca/activitat/ii-conferencia-academica-ernest-lluch-d-economia-i-futbol
http://www.fundacioernestlluch.org/ca/activitat/el-vector-futbol-en-l-economia
http://www.fundacioernestlluch.org/ca/activitat/una-mirada-economica-al-futur-del-futbol


 

Programa 
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Crònica 
 
Els reptes de la gestió econòmica dels estadis centra l'interès dels V diàlegs 
acadèmics d'Economia i Futbol 
 

 
 
Aquest dilluns s’ha celebrat a l’Auditori 1899 la V edició dels Diàlegs Acadèmics Ernest Lluch 
d’Economia i Futbol, organitzat per la Fundació Ernest Lluch i l’Àrea de Relacions Internacionals i 
Institucionals del FC Barcelona, que ha versat sobre el tema ‘Dia de partit: reptes per al màxim 
rendiment econòmic de la gestió de l’estadi’. Per part del FC Barcelona han assistit el 
vicepresident Carles Vilarrubí i el directiu Xavier Vilajoana, el director executiu del Club, Òscar 
Grau, el director de l’Àrea Marca, Guillem Graell i el director de l’Àrea Patrimonial-Espai Barça, 
William T. Mannarelli, mentre que han representat a la Fundació Ernest Lluch el seu president, 
Joan Majó; els vicepresident Enric Lluch i Josep Maria Carreras i el patró Ramon Besa. 
 
El vicepresident Carles Vilarrubí, responsable de l’Àrea de Relacions Internacionals i Institucionals 
del Club, ha estat l’encarregat d’obrir l’acte. En el seu parlament, Vilarrubí ha recordat la figura 
d’Ernest Lluch, “un eminent economista però també una persona ponderada, de pau, de concòrdia” 
que ha deixat “un esperit constructiu i una empremta que segueixen sent profunds i plenaments 
vigents”. “Pel FC Barcelona –ha afegit Vilarrubí- és un orgull i una enorme satisfacció poder contribuir 
a la reflexió i divulgació sobre el futbol i l’economia, dues de les grans passions de l’Ernest Lluch, 
incidint en els valors socials que es poden generar amb les sinèrgies que es produeixen entre 
aquests dos mons”. 
 
Joan Majó, president de la Fundació Ernest Lluch, també ha donat la benvinguda als assistents a 
la jornada d’enguany i, posteriorment, ha pres la paraula Jaume Garcia, catedràtic d’Economia 
Aplicada de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i membre del UPF Sports Lab per fer una introducció 
acadèmica sobre el tema principal d’aquesta edició del diàlegs. Garcia ha explicat que els estudis 
assenyalen que el públic “busca cada cop més elements nous més enllà de l’espectacle esportiu” i 
que l’hàbit dels aficionats estan canviant. “El 93% observen les xarxes socials mentre veuen un 
partit, el 81% demanen més experiències invasives i el 73% més serveis i avantatges, per tant, tenim 
un llarg camí per recórrer”. 
 
La jornada ha continuat amb un diàleg entre el Dr. Robert Simmons, catedràtic d’Economia de la 
Lancaster University Management School i el Dr. Kirk Wakefield, catedràtic de la Edwin W. 
Streetman Retail Marketing i director executiu del Center for Sports Sponsorships & Sales de la 
Baylor University. Els dos professors han dialogat sobre el tema central d’aquesta edició, ‘Dia de 
partit: els reptes per al màxim rendiment econòmic de la gestió de l’estadi’ i han coincidit en la 
importància del mòbil i les aplicacions “per optimitzar els beneficis i atraure als aficionats més joves 
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i fer que se sentin més implicats i que sentin que formen part del Club. La clau del futur és la 
interacció amb els fans a través de les noves tecnologies”. Simmons i Wakefield consideren que un 
dels grans reptes dels clubs és aconseguir que “els aficionats vinguin, es quedin i tornin. És important 
el que passa abans i després dels partits. Hi ha clubs que fomenten que hi hagi àrees fora de l’estadi 
amb càtering, begudes i en aquests espais els  amics i familiars es troben par parlar del partit i seguir 
discutint les jugades. És una manera d’expandir l’experiència”. 
 
En aquest sentit, els catedràtics consideren que els clubs europeus “poden apendre molt dels clubs 
de beisbol i de la NFL dels Estats Units, que ofereixen un gran servei de càtering, mentre que en 
molts clubs aquí encara es dona baixa qualitat de productes a alts preus. Els nous estadis ofereixen 
noves possibilitats de dissenyar cosas noves per fomentar que el que pasa abans i després del partit 
es converteixi en una experiència memorable. En aquest sentit, contemplen espais comuns on 
especialment el públic més jove pugui socialitzar i compartir l’experiència”.  
 
Millorar les instal·lacions i els serveis 
 
A continuació s’ha celebrat una taula rodona moderada pel subdirector de La Vanguardia, Manel 
Pérez, en la que han participat, a més de Simmons i Wakefield, el director de l’Àrea Patrimonial i 
Espai Barça William T. Mannarelli i el CEO de l’Amsterdam Arena, Henk Markerink. El 
representant del FC Barcelona ha destacat que “l’objectiu del Barça de cara al futur és fomentar que 
els aficionats que vinguin al futbol, vinguin abans i marxin després, el que possibilitarà que augmenti 
el consum i augmentin els ingressos” i la manera d’aconseguir-ho, segons Mannarelli, “és oferint 
unes intal·lacions i uns serveis addients, uns millors serveis de restauració que ara manquen i oferint 
més comoditat”. El director de l’Àrea Patrimonial i Espai Barça considera indispensable “millorar el 
dia a dia dels socis abonats” i “ampliar els espais VIP per empreses, la tendència va cap aquí. Als 
Estats Units aproximadament un 30% aforament està destinat als espais VIP i aquest percentatge 
pot augmentar fins el 80% en estadis dels països de l’Orient Mitjà”. 
 
Per finalitzar la jornada s’ha dut a terme un torn de preguntes amb tots els participants que ha donat 
pas a la cloenda final, a càrrec de Josep Maria Carreras, vicepresident de la Fundació Ernest Lluch. 
 
*Nota: Crònica cedida pel FC Barcelona. 
** Totes les fotografies són de Germán Parga – FCB 
 
Imatges 
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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. 
 
 
Convocatòria oberta de la X Beca de Recerca Ernest Lluch (2017) 
 
Enguany la Fundació Ernest Lluch convoca la 10a edició de la Beca de Recerca Ernest Lluch.El 
termini d'entrega de les propostes de recerca clou el proper 20 de març de 2017. La convocatòria 
d'aquesta beca té una periodicitat biennal i s'emplaça a totes les persones interessades a consultar-
ne les bases a l'apartat de beques de la web. 
 
La Fundació Ernest Lluch convoca aquesta beca per tal de promoure treballs a l’entorn dels 
àmbits acadèmics que van centrar l’interès d’Ernest Lluch i que contribueixen al foment de 
la recerca entorn del diàleg, en qualsevol de les diferents àrees de les Ciències Socials. 
 
Bases Convocatòria 2017: 
  
1. Els projectes han de ser originals, viables -a realitzar en el termini d’un any- i justificadament 
relacionats amb alguna de les temàtiques següents: 
 
a) Història del Pensament Econòmic, Història Política i/o Econòmica dels períodes modern i/o 
contemporani especialment en relació a la utilització del diàleg com a eina de construcció d'espais 
de relació i de convivència. 
b) Teoria del diàleg, condicionants i metodologia. 
c) Estudis sobre la personalitat i l´obra d´Ernest Lluch. 
 
2. Per participar-hi cal remetre una presentació argumentada –al voltant de deu folis-, en qualsevol 
de les llengües oficials a l’Estat espanyol, amb els objectius, la metodologia prevista, el pla de treball 
i el resultat que se n’espera, a més d’un un breu currículum de la candidata o candidat. 
 
3. La proposta cal remetre-la per correu electrònic a secretaria@fundacioernestlluch.org, abans del 
dilluns 20 de març de 2017 
 
4. Totes les sol·licituds rebran resposta en un termini màxim d’un mes des de la data de la seva 
presentació. 
 
5. El 6 d’abril del 2017, la Comissió Acadèmica de la Fundació donarà a conèixer a la seva web, el 
veredicte del jurat que serà inapel·lable. A banda de la seva relació i rellevància amb el tema de la 
convocatòria, es prioritzaran els projectes segons la seva viabilitat, l’experiència investigadora del 
candidat o candidata, i l'interès científic que susciti l'objecte de la recerca. 
 
6. En cas de concessió, el treball s’iniciaria el mes d’abril de 2017 amb el pagament del 50% de 
l’ajut. El 50% restant es farà efectiu coincidint amb el lliurament de la recerca el 31 de desembre de 
2017. Per controlar el compliment dels terminis, es nomenarà un tutor supervisor. 
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7. El treball ha d’estar redactat en qualsevol de les llengües oficials a l’Estat espanyol, i ha de tenir 
una extensió màxima d’entre 300.000 i 350.000 caràcters amb espais, tot i que la Comissió 
Acadèmica de la Fundació es reserva el dret de modificar aquest criteri en funció de l’interès de les 
propostes presentades. 
 
8. La dotació prevista per a aquesta convocatòria és de 3.000 euros (a la qual s’aplicaran les 
retencions legalment establertes). 
 
9. La Fundació Ernest Lluch no es compromet en cap cas a la publicació de la recerca però vetllarà, 
en la mesura que li sigui possible, per fer-ho possible, si el jurat considera adequats el rigor formal 
i el resultat acadèmic de la mateixa. 
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Comunicat de la Comissió Acadèmica de la Fundació Ernest Lluch, jurat de la convocatòria 
de la X Beca de Recerca Ernest Lluch 
 
 
La recerca de Jaume Muñoz guanya la X Beca de Recerca Ernest Lluch 
 
La Fundació Ernest Lluch, en primer lloc, vol enorgullir-se de l’alt interès d'alguns dels 12 projectes 
de recerca que han optat a la X Beca de Recerca Ernest Lluch. Per aquesta raó, escollir-ne un no 
ha estat pas fàcil, ja fos per l’interès de la majoria dels temes proposats com per la categoria i 
solvència dels investigadors que els presentaven. Ha estat, doncs, una gran responsabilitat per al 
jurat decidir-se’n per un de sol quan n’eren bastants els que podien optar a aquest premi amb gran 
dignitat i garanties. Per això, volem encoratjar als aspirants no escollits a presentar-se novament en 
properes convocatòries. 
 
Un cop analitzats la temàtica i desenvolupament previst dels projectes, com també els currículums 
dels investigadors corresponents, la comissió va decidir, el dimecres 29 de març de 2017, atorgar 
aquest premi al projecte El socialisme català en l’antifranquisme i la Transició, a càrrec de 
l'historiador Jaume Muñoz Jofre. 
 
Reiterant un cop més la gran qualitat dels projectes presentats,  
 
Cordialment, 
 
Comissió Acadèmica Fundació Ernest Lluch 
 
* A continuació fem pública la relació de treballs presentats a la IX Beca de Recerca Ernest Lluch, 
per ordre d'arribada: 
 
1 El enfado de fray Luis de León: una historia social del insulto y otras formas descorteses de 
comunicación en la Universidad del Siglo de Oro.  Gustavo Hernández 
2 Literatura obrera y difusión doctrinal en Portugal: la obra de Ernesto da Silva (1868-1903) Beatriz 
Peralta 
3 El socialisme català en l’antifranquisme i la Transició. Jaume Muñoz Jofre 
4 Els orígens de la Democràcia i el Republicanisme a Catalunya (1848-1875): un projecte polític 
integrador de l’Espanya plurinacional. Quintí Casals 
5 El Rol de la Historia del Pensamiento Económico en la enseñanza de la economia Clara Sarasa 
6 La Figura de Ernest Lluch + La Ley General de Sanidad de 1986: anterior y posterior desarrollo de 
la atencion y tratamiento de la Salud Mental en Espana hasta la actualidad  Víctor Sanchez 
7 Representación del poder y diálogo político en la monarquía hispánica: Ceremonial y protocolo en 
los reinos de la Corona de Aragón (siglos XVI y XVII) Alfredo Chamorro 
8 Jose Antonio Ponzoa: Economia en la Docencia y en el discurso político durante la era de Say en 
España. José Manuel Menudo 
9 L’Organització de les Nacions Unides per l’Alimentació i l’Agricultura (FAO). Albert Rafael Cots  
10 El capital humà a Olot al preàmbul de la Revolució Industrial a la Garrotxa. El factor desconegut? 
Eric Gómez  
11 Interacción entre la ideología y las culturas políticas y las prácticas de poder a principios de la 
Edad Moderna. Juan Diego García 
12 Les estructures de poder a Nàpols durant el virregnat austríac (1707-1734) i el paper dels exiliats 
catalans  Neus Ballbé 
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Premi Ernest Lluch de Ciències Socials i Polítiques 
 
Descripció. La Facultat de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat  Pompeu Fabra i la 
Fundació Ernest Lluch, amb el propòsit comú d'incentivar la recerca en l'àmbit de les Ciències 
Socials i Polítiques, convoquen anualment el Premi Ernest Lluch de Ciències Socials i Polítiques, 
destinat a premiar el millor treball de  recerca desenvolupat per alumnes de Batxillerat dels centres 
públics, privats o concertats de Catalunya. 

 
XII Premi – edició 2017 

 
El XII 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 2016-2017, en els centres de Secundària públics, privats 
o concertats de Catalunya. 

 

Convocatòria  XIIè Premi 
 

 
 
 

77  



 

Bases del XIIè Premi 
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Jurat i veredicte 
 

                                                                            
 
 

 
 
Acta del jurat del XII Premi Ernest Lluch de Ciències Socials i Polítiques, reunit el dia 11 de maig 
del 2017, constituït per: 
 
El president,  

 
El professor Miquel Salvador, 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 
El professor David Sancho, de la UPF 
La investigadora Mariona Ferrer, CPIS-UPF 
La professora Mireia Julià, del GREDS-UPF 
La investigadora Mireia Bolíbar, del GREDS-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 XII Premi Ernest Lluch de Ciències Socials i Polítiques, dotat amb 1.000€, al 
següent treball: 

Ús i abús de les TIC en els adolescents. Estudi en un centre de secundària, 
de  Marie Prospermine López Cama de l'Institut Mediterrània (Castelldefels). 
 
El jurat s’ha decantat per aquest treball per diversos motius. D’entrada s’inclou de forma clara en l’àmbit 
de les Ciències Polítiques i Socials. Però, a més, parteix d’un marc teòric i conceptual fonamentat, que 
desplega un interessant i engrescador treball de camp (donada la participació d’alumnes i professors 
de l’Institut). Així mateix ha semblat rellevant al jurat la posta en marxa de qüestionaris propis i 
l’adaptació de qüestionaris ja experimentats. Iniciatives que s’han acompanyat d’un adient anàlisi 
quantitatiu i d’una bibliografia extensa i adequada. 
 

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

Avec Quoi Choisissent les gens la tête ou la poche, de Pau Hernández i del Águila de l’Escola 
Vedruna Vall (Terrassa). 

Dos països, tres crisis, diverses eleccions legislatives i, tal vegada, un fi de cicle. En tot cas, la fi dallò 
que els francesos designen com Les Trente Glorieuses (1945-1975). El títol és força il·lustratiu i el text 
ens introdueix al sistema electoral i les vicissituds econòmiques de França i Espanya. En cada període 
arriba a unes conclusions específiques que relacionen PIB, ocupació, atur i el vot dels ciutadans. La 
seva tesi, pot ser discutida, però és pertinent; convida a la reflexió en els temps actuals: Les crisis 
econòmiques comporten canvis de govern i, tal vegada, canvis de règim. 
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La crisi dels refugiats a Europa, de Bruna Santanach López de l’Institut La Plana (Vic) 

Si hi ha un tema social actual i que s’ha convertit en una qüestió d’urgència política, és la qüestió dels 
refugiats. L’autor (a) utilitza amb habilitat les hemeroteques de dos important fonts informatives i fa una 
selecció impecable de notícies, mapes i infografies, així com de fotografies. Seguint la contextualització 
inicial sobre l’esdeveniment de la crisi dels refugiats, trobem un argumentari exhaustiu, ordenat 
cronològicament, que conforma una narració colpidora que acaba amb la denúncia conclusiva sobre 
el trist paper de la Unió Europea.  

Cossos i noms: molt més que un preu, de Judit Delgado García de l’Institut Martí l’Humà (Tarragona) 

La prostitució no és una qüestió fàcil de investigar, els col·lectius que en formen part, constitueixen una 
bona part d’aquells objectes d’estudi que els sociòlegs caracteritzen com a objectes d’estudi rebels o 
resistents. Aquí hem valorat les tècniques qualitatives i quantitatives desplegades, la conceptualització, 
la tipologia i les poques però rellevants entrevistes. També la redacció i la bibliografia, sense oblidar el 
valor de plasmar en el paper una posició al respecte.  

No oblidis escriure'm, de Claudia Bussé Rojas de l’INS Santiago Sobrequés i Vidal (Girona) 

Un petit cofre guarda un tresor. I aquell tresor s’ha convertit en un relat novel·lat. Unes cartes entre un 
jove soldat i la seva dona; un bocí d’història familiar. La base d’una recerca històrica i d’una 
sistematització literària. No és un tema pròpiament de ciència política, però l’habilitat recercadora, la 
contextualització de la història familiar en la història espanyola, la reflexió sobre la literatura i la novel.la 
històrica... Totes elles són qüestions que s’han tingut en compte tot i que, tal vegada, una mica menys 
que el corprenedor relat resultant que ha atrapat als membres del jurat. 

Per últim, el Jurat vol agrair la participació i lloar la qualitat dels 98 treballs presentats en l’edició 
d’enguany, tot un record de participació. 

Signat 

El president,  
Miquel Salvador, degà de la Facultat de Ciències Polítiques i Socials de la UPF 
 
 
  

80  



 

Acte de lliurament 
 
Finalistes i acte de lliurament del Premi Ernest Lluch de Ciències Socials i  
Polítiques 2017 
 
Dia:Divendres 19 de maig de 2017 
Hora:12:00 
Lloc: Auditori Mercè Rodoreda del Campus de la Ciutadella de la UPF. 
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 divendres 19 de maig de 2017 a les 12:00 hores tindrà lloc 
l'acte de lliurament del XIIè Premi Ernest Lluch de Ciències 
Socials i Polítiques, a l’auditori Mercè Rodoreda del Campus 
de la Ciutadella de la UPF. 
 
A l'espera de desvetllar el guanyador en el transcurs de l'acte de 
lliurament del premi -divendres 19 de maig de 2017- ,el jurat 
format per membres d'ambdues institucions ha determinat que 
els finalistes (presentats per ordre alfabètic dels pseudònims 
dels autors) siguin els següents: 

 
• Madame Rosa - Avec Quoi Choisissent les gens la tête ou la poche 
• Mediterrània - La crisi dels refugiats a Europa 
• Plimpli - Cossos i noms: molt més que un preu 
• Teresa - No oblidis escriure'm 
• Yastal - Ús i abús de les TIC en els adolescents. Estudi en un centre de secundària 

 
Una vegada més, ens plau destacar la qualitat i també la quantitat dels treballs presentats, 98 en total, 
dels quals en sobresurten aquests finalistes, per la seva rigorositat, originalitat i excel·lència. 
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Crònica 
 
Imatges del lliurament del XII Premi Ernest Lluch de Ciències Socials i 
Polítiques 

 

Divendres passat 19 de maig a l’auditori Mercè 
Rodoreda del campus de la Ciutadella, el vicerector de 
la comunitat universitària de la UPF, Ramon 
Villanova, el degà de la Facultat de Ciències Polítiques 
i Socials de la mateixa universitat, Miquel Salvador, i 
el vicepresident de la Fundació Ernest Lluch i membre 
del jurat del Premi, Josep Maria Carreras, 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 essent la seva decisió, 
la següent: 
 
Atorgar el XII Premi Ernest Lluch de Ciències Socials i Polítiques, dotat amb 1.000€, al següent treball: 
 
• Ús i abús de les TIC en els adolescents. Estudi en un centre de secundària, de Marie 

Prospermine López Cama de l'Institut Mediterrània (Castelldefels). 
 

El jurat s’ha decantat per aquest treball per diversos motius. 
D’entrada s’inclou de forma clara en l’àmbit de les Ciències 
Polítiques i Socials. Però, a més, parteix d’un marc teòric i 
conceptual fonamentat, que desplega un interessant i engrescador 
treball de camp (donada la participació d’alumnes i professors de 
l’Institut). Així mateix ha semblat rellevant al jurat la posta en marxa 
de qüestionaris propis i l’adaptació de qüestionaris ja experimentats. 
Iniciatives que s’han acompanyat d’un adient anàlisi quantitatiu i 
d’una bibliografia extensa i adequada. 

 
El Jurat també ha decidit atorgar quatre mencions honorífiques als treballs mecionats anteriorment 
 
Galeria d’imatges: 
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Jornada Ernest Lluch de Ciències Polítiques i Socials UPF 
 

Descripció. La Jornada Ernest Lluch de Ciències Polítiques i Socials és una cita anual de reflexió 
i debat sobre qüestions candents de l’actualitat política i social,  destinada a l'alumnat i professorat 
universitari, sociòlegs, politòlegs i oberta a tota persona interessada. 

 

Programa 
 
El futur no és el que ens havien explicat: alerta energètica i ecosocial 

XII Jornada Ernest Lluch de Ciències Polítiques i Socials 2017 

Dia: Dijous 13 Febrer 2017 
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 

 

La XII Jornada Ernest Lluch analitza com fer front a l’actual 
crisi energètica, ecològica i social. L'acte, que tindrà lloc el 
13 de febrer al campus de la Ciutadella, inclourà una 
conferència a càrrec de Jorge Riechmann, professor de 
Filosofia Moral de la Universitat Autònoma de Madrid, i una 
taula rodona amb Maria Campuzano, membre 
d'Enginyeria sense Fronteres, i Sonia Giménez, fundadora 
de la Taula de l'Aigua de Terrassa. 

 
Programa:  
 
11.00h: Benvinguda i presentació  
11.15h: Conferència a càrrec de: 
Jorge Riechmann. Professor titular de Filosofía Moral de 
la Universitat Autònoma de Madrid 
12.00h: Torn obert de preguntes 
 
12.30h: Taula rodona 
 

• Maria Campuzano, membre d' Enginyeria Sense Fronteres, de la Xarxa per la Sobirania 
Energètica i portaveu de l'Aliança contra la Pobresa Energètica. 

• Sonia Giménez, membre de la Taula de l’Aigua de Terrassa 
• Modera: Christos Zografos, científic social i ambiental, membre del Johns Hopkins University - 

Pompeu Fabra University Public Policy Center  

14.00h: Cloenda 
  

85  



 

Crònica 
 
Alarmes energètiques, ecològiques i socials, a la XII Jornada Ernest Lluch de 
Ciències Polítiques i Socials 
 

Dilluns 13 de febrer, al matí. Amb l'auditori del 
campus de la Ciutadella de la UPF ple 
d'estudiants es va celebrar la dotzena edició de 
l'anual Jornada Ernest Lluch de Ciències 
Polítiques i Socials que promouen conjuntament, 
la facultat de Polítiques i la Fundació Ernest 
Lluch. 

 
La jornada es va obrir amb uns breus parlaments 
de benvinguda a càrrec de Miquel Salvador, 
degà de la Facultat, i Joan Majó, president de la 
Fundació Ernest Lluch,. que van donar pas a la 

primera de les dues parts de la que constava la jornada: la conferència de Jorge Riechmann. El degà 
va presentar al conferenciant de qui en va destacar el seu perfil erudit i polifacètic que el converteix en 
una de les persones amb més autoritat per parlar sobre la crisi ecològica i social.I és que el professor 
Riechmann, a part d'impartir classes de Filosofia, també llicenciat en ciències Matemàtiques i doctor 
en ciència Política, a més d’escriptor i poeta, i autor d'una tesi sobre el Partit Verd alemany. 
  
La seva ponència (el power point de la qual es pot trobar al blog de l'autor tratarde.org) va incidir en 
els determinants energètics que estan tensant el model de vida actual i que ens empenyen a una 
reformulació del paradigma social: hi ha límits energètics i hi ha reptes que cal assumir  d'immediat , 
doncs el "futur no és com ens l'havien explicat" i que "confiar-ho tot als avenços tecnològics pot ser tan 
ilusori com pessimista poden semblar les consideracions a la insostenibilitat del sistema que ens 
regeix". I és que per Riechmann, el model social i econòmic basat en l'explotació dels recursos fòssils 
s'ha de substituir i per fer-ho calen passes fermes, petites i grans, quotidianes i de llarg abast per tal 
de revertir el que enlloc de ser un relat de progrés i creixement etern que ens pot portar al ciberespai, 
esdevingui, metafòricament parlant, l'enfonsament del Titanic, del vaixell insígnia de l'era de l'explotació 
energètica i del consum desmesurat, que comporti un escenari més devastador del que se'ns sol 
projectar. 
 
Seguidament del torn obert de preguntes, es va donar pas a una taula rodona de debat en la qual les 
anàlisis teòriques van baixar a un terreny més proper. D’una banda, María Campuzano, membre 
d’Enginyeria sense Fronteres, de la Xarxa per la Sobirania Energètica i portaveu de l'Aliança contra la 
Pobresa Energètica, va incidir en els problemes de l’actual model energètic i empresarial del sector i 
de les conseqüències que se'n deriven, essent probablement la més coneguda i tràgica, la pobresa 
energètica o millor dit: ineficiència energètica que perjudica  al pobre. 
 
Finalment, Sonia Giménez, activista i fundadora de la Taula de l’Aigua de Terrassa, va centrar-se en 
la pròpia experiència d'activista en pro de la municipalització de l'aigua, i de defensar i difondre el punt 
de vista de pensar l’aigua com a bé comú. La moderació de la taula rodona la va portar el professor 
del Departament de Ciències Polítiques i Socials de la UPF, Christos Zografos, investigador Ramon 
i Cajal i membre del Johns Hopkins University - Pompeu Fabra University Public Policy Center, 
reconegut expert en les relacions entre societat, política i transformació mediambiental. 
 
A les dues en punt, després de tres hores ininterrompudes de sessió es va posar punt i final a la  
dotzena Jornada Ernest Lluch de Ciències Polítiques i Socials a la 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. 
 
La millora en la prestació se serveis des de dins, balanç de l'experiència en la 
protecció dels consumidors 
XVè Seminari Ernest Lluch d'Economia a la Universitat de Barcelona 

 
Dia: Dijous 23 Novembre 
Hora: 12:00 
Lloc: Sala de Recepcions. Facultat d'Economia i Empresa. C/JM Keynes. Universitat de Barcelona. 
Organitza: Facultat d'Economia i Empresa de la UB i Fundació Ernet Lluch 
 
Coorganitzat amb la universitat de Barcelona i amb la coordinació de Joan Ramón Borrell i Antón 
Costas. La defensa dels consumidors per part de les entitats públiques i privades d’utilitat pública, 
serà el tema d’intrès d’aquesta quinzena edició del Seminari d’Economia a la UB. 
 
Ponents: 

 
• Anton Costas. Catedràtic d’Economia de la UB 
• Sergi Sanchís, consumer counsel d'Agbar 
• José Luis Oller, el Defensor del Client d'Endesa 
• Amaya Arriola, defensora del Client de Telefònica 
• Modera: Joan Ramón Borrell. 
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Crònica 

 

La defensa dels clients d'operadors privats de serveis públics: el cas  
d’Endesa, Telefónica i Agbar 
XVè Seminari Ernest Lluch d'Economia a la Universitat de Barcelona 
 

Amb el títol "La defensa dels clients 
d'operadors privats de serveis públics: 
protecció de drets i més enllà" es va dur a 
terme el XVè Seminari Ernest Lluch d'Economia 
a la Universitat de Barcelona, ahir dimecres 23 de 
novembre 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 
tant Antón Costas com 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 sessió tècnica basada en el testimoni expert i professional. 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 catedràtic d’Economia i patró de la Fundació Antón Costas en la 
conducció del seminari que tenia com a ponents a Sergi Sanchís (Customer Counsel d'Agbar), José 
Luis Oller (Defensor del Client d'Endesa) i Amaya Arriola (Defensora del Client de Telefónica). Tres 
testimonis de luxe en representació de les tres principals operadores de serveis espanyoles, totes amb 
elles amb una notable presència i incidència en el mercat llatinoamericà, focus d’interès de la major 
part de les preguntes del públic assistent que va omplir la sala de recepcions de la Facultat. 
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Seminari Ernest Lluch - Cursos d'Estiu de la UIMP (Santander) 
 

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

 
 
Crisis económica, austeridad y salud. Estrategias de salida de la crisis 
Encontre Ernest Lluch - Cursos d'Estiu UIMP 2017 
 
Día: Lunes 3 y martes 4 de Julio 
Hora: 11:00 
Lugar: Palacio de la Magdalena, Santander - Sede UIMP 
Organiza: Fundación Ernest Lluch; UIMP 
 
 
Argumentario 
 
El sistema sanitario español ha soportado con restricciones y ajustes presupuestarios gran parte del 
coste de la crisis económica iniciada en 2008. En los nueve años transcurridos desde entonces ha 
habido cambios organizativos importantes y experiencias diversas, dirigidas a afrontar la crisis y 
para avanzar en la eficiencia y equidad del sistema de salud. El debate sobre qué modelo sanitario 
es el mejor para el país, fuertemente ideologizado en términos de lo público-privado, y mezclado 
con las inquietudes por la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, ha protagonizado más los 
foros sociales que los académicos. Con frecuencia, la salud poblacional, que es el elemento más 
importante, ha quedado desdibujado o mal medido, y frases como “la austeridad mata” han pasado 
a formar parte del “saber popular” sin fundamento o pruebas de veracidad. 
  
El encuentro Ernest Lluch de 2017 es una excelente ocasión para poner datos, argumentos e ideas 
sobre la mesa y debatir cuál es la mejor estrategia de salida de la crisis, en términos de modelo de 
financiación y gasto y de las reformas deseables y factibles para los próximos años. 
  
Participarán en el Encuentro profesionales de varias disciplinas y académicos de prestigio, 
conocedores en profundidad de la compleja problemática del Sistema Nacional de Salud y 
dispuestos al diálogo abierto e intercambio de ideas con la audiencia.  
 
Sin ánimo de exhaustividad, los contenidos se estructuran en torno a los siguientes ejes:  
 
- El gasto sanitario público y su financiación: respuestas a la crisis y estrategias de futuro. 
- Las relaciones público-privado y el futuro del modelo sanitario en España.  
- ¿La austeridad mata? Mitos y realidades sobre los efectos de la crisis económica en la salud 
poblacional.  
- Más allá de la sanidad: los determinantes sociales de la salud y la salida de la crisis económica. El 
papel de las políticas sociales. 
- ¿Cómo mejorar la eficiencia del sistema de salud? Reformas de la arquitectura institucional y otros 
cambios necesarios. 
 
Dirección: 
 
• Beatriz González López-Valcárcel 

Catedrática de Métodos Cuantitativos en Economía y Gestión Universitaria  
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
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Secretaría: 
 
• Cristina Hernández Izquierdo 

Doctoranda en Desarrollo Regional (Economía de la Salud)  
Escuela de Doctorado y Estudios de Posgrado  
Universidad de La Laguna 

 
Programa Encuentro Ernest Lluch - UIMP 2017 
 
Lunes 3 
 
10:00 Inauguración 
Josep Maria Carreras Puigdengolas 
Beatriz González López-Valcárcel 
 
10:30 Crisis económica, sanidad y salud. ¿Y ahora qué? 
Vicente Ortún Rubio 
Presenta: 
Beatriz González López-Valcárcel 
 
12:00 Mesa redonda 
El gasto sanitario público y su financiación: respuestas a la crisis y estretegias de futuro 
Francisco José Pérez García 
Esfuerzo presupuestario en el gasto sanitario: diferencias autonómicas e infrafinanciación 
David Cantarero Prieto 
 
15:30 Mesa redonda  
Crisis económica y salud, mitos y realidades. ¿La austeridad mata? 
Mortalidad según grupos socioeconómicos durante la crisis económica en España 
Enrique Regidor 
 
Más allá de la sanidad: los determinantes sociales de la salud y la salida de las crisis económica. El papel de las 
políticas sociales 
Beatriz González López-Valcárcel 
Moderación: Rosa María Urbanos Garrido 
 
 
Martes 4  
 
09:30 Mesa redonda  
¿Cómo mejorar la eficiencia del sistema de salud? Reformas de la arquitectura institucional y otros cambios 
necesarios? Conocer el valor y el valor de conocer: convertir los datos en la inteligencia del sistema 
Enrique Bernal Delgado 
Un tratamiento de radicalismo selectivo para la debilidad institucional y las ineficiencias del Sistema Nacional de 
Salud 
José Ramón Repullo Labrador 
Diseño del sistema y arquitectura institucional. Entre las reformas, la rehabilitación y las chapuzas 
Ricard Meneu 
Moderación: Jaime Pinilla Domínguez 
 
11:30 Las relaciones público-privado y el futuro del modelo sanitario en España 
Colaboraciones público-privadas en la asistencia hospitalaria en España: ¿qué hemos aprendido en estos años? 
Fernando Ignacio Sánchez Martínez 
Análisis de la frecuentación de servicios sanitarios provistos pública y privadamente en España 2005-2015 
Jaime Pinilla Domínguez 
Moderación: Jaume Puig Junoy 
 
15:30 ¿Cómo mejorar la equidad del sistema? 
Rosa María Urbanos Garrido 
 
16:30 Debate y conclusiones 
Beatriz González López-Valcárcel 
 
17:00 Clausura 
Joan Majó Cruzate 
Beatriz González López-Valcárcel 
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Crònica 
 
Debat expert sobre la millora de l'eficiència del sistema sanitari 
Curs d'Estiu UIMP 2017- Encuentro Ernest Lluch 

 
El dimarts 4 de juliol de 2017 es va posar punt i final al XIè Encuentro Ernest Lluch que se celebra 
cada any a la seu de la UIMP, al Palacio de la Magdalena (Santander) i que forma part del programa 
dels cursos d'estiu de la Universitat de la que Ernest Lluch en fou rector. El seminari d'enguany s'ha 
centrat en Crisis económica, austeridad y salud. Estrategias de salida de la crisis i ha tractat aquesta 
qüestió d'una manera transversal. 
 
El programa del seminari es nodria de reconeguts experts que van complir amb escreix les expectatives 
generades pels 28 participants del curs que dirigia la Catedràtica de Mètodes Quantitatius en Economia 
i Gestió Universitària de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Beatriz González López-
Valcárcel. 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 i el president, Joan 
Majó que va participar en la cloenda del curs. 
 
A continuació, enllacem l’article publicat per l'equip de premsa de la UIMP i les fotografies d’algunes 
de les sessions realitzades. 
 
• Crònica UIMP-Premsa 
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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:  
 
Els reptes de la gestió dels serveis municipals. Gestió públic-privada o directa 
de l’energia, l’aigua i els residus 
 
 

Les oportunitats i reptes en la prestació de 
serveis essencials fan necessari un esforç 
continuat d'anàlisi i avaluació dels models 
de producció i finançament dels serveis 
públics. Les reformes de les últimes 
dècades en aquest àmbit han tingut com a 
conseqüència que molts serveis públics 
hagin estat objecte de privatització, bé en 
la producció i / o en el seu finançament, 

tant a Catalunya com als països del seu entorn. No obstant això, la producció i finançament públiques 
continuen tenint gran presència a casa nostra. En l'actual context aquests serveis es troben immersos 
a un important procés de reforma, el que accentua l'interès acadèmic, polític i pràctic. Per això, es fa 
necessari aprofundir en l'estudi de les polítiques en aquesta direcció, ja siguin de gestió directe per 
part dels municipis, establint gestió provada dels mateixos o bé a partir d’alternatives de caràcter 
mixt o híbrid, basades en la cooperació entre institucions públiques, o entre el sector públic i el sector 
privat. 
 
Els sectors en què centrem la nostra atenció són els serveis locals i per tant la Jornada estarà dirigida 
especialment a aquells investigadors i professionals interessats en aprofundir i augmentar la seva 
comprensió de les causes, mètodes, i efectes de les reformes basades en canvis en els models de 
producció i finançament dels serveis públics. En coneixerem l’estat de la qüestió i les possibles 
perspectives de futur de mà d'investigadors experts. 
 
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. 
 

  

Jornada sobre Municipis 
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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 amb preguntes al final 
 
9:30h - Ponència 1: Els reptes de la gestió dels serveis locals: enfoc teòric i aplicacions 
 
• Germà Bel. Catedràtic d’Economia de la Universitat de Barcelona i diputat al Parlament de 

Catalunya en la XI Legislatura 
 
10:15h Ponència 2: Prestació de serveis públics locals: un estat de la qüestió i exemples en 
comparativa espanyola i europea 
 
• José Luis Zafra-Gómez. Professor titular i coordinador del Grau de Finances i Comptabilitat 

de la Facultat de Ciències Econòmiques i empresarials de la Universidad de Granada. 
 

11:10h Pausa 
 
11:45h Taula rodona d’Alcaldes i alcaldesses 
 
• Eloi Badia, en nom de l’alcaldessa de Barcelona 
• Lluïsa Moret, alcaldessa de Sant Boi de Llobregat 
• Candela López, alcaldessa de Castelldefels 
• Lluís Soler, alcalde de Deltebre 

 
13:20h Cloenda      
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Crònica Jornada Municipis 2017 
 
Els reptes de la gestió dels serveis municipals a debat 
 
El dilluns 15 de maig de 2017 a l'Ateneu Barcelonès va tenir lloc l'anual Jornada sobre Municipis 
que promou la Fundació Ernest Lluch amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona 
 
Les anomenades remunicipalitzacions de serveis estan en l'agenda política de molts municipis i per 
tant, el debat a l'entorn de la gestió directa o indirecta, pública o privada dels serveis municipals és del 
tot  pertinent. Després d'una onada privatitzadora que ha caracteritzat els darrers 30 anys se n'ha iniciat 
una altra en sentit contrari.  És per això que les oportunitats i reptes en la prestació de serveis 
essencials fan necessari un esforç continuat d'anàlisi i avaluació dels models de producció i 
finançament dels serveis públics.  
 
En l'actual context aquests serveis es troben immersos en un important procés de reforma, el que 
accentua l'interès acadèmic, polític i pràctic i per això es fa necessari aprofundir en l'estudi de les 
polítiques en aquesta direcció, ja siguin de gestió directa per part dels municipis, establint gestió 
provada dels mateixos o bé a partir d’alternatives de caràcter mixt o híbrid, basades en la cooperació 
entre institucions públiques, o entre el sector públic i el sector privat. Les intervencions dels ponents 
Germà Bel i José Luis Zafra van incidir en els canvis en els models de producció i finançament dels 
serveis públics i van posar sobre la taula diferents elements per al debat posterior. Una taula rodona 
composada pels màxims representants dels ajuntaments de Barcelona (Eloi Badia, en nom de 
l'alcaldessa Ada Colau), Sant Boi de Llobregat (Lluïsa Moret, alcaldessa), Castelldefels (Candela 
López, alcaldessa) i Deltebre (Lluís Soler, alcalde), va servir per aterrar aspectes dilucidats en les 
ponències i que es van contrastar en la posada en marxa de diferents iniciatives municipals, acadscuna 
això si, adequada i connotada per les realitats i característiques de context del municipi en qüestió. 
 
La Jornada de Municipis 2017 va donar veu a diferents representants institucionals, com a la 
Presidenta de la Diputació de Barcelona, Mercè Conesa, qui va pronunciar-ne el discurs inaugural, 
precedida per una breu intervenció del president de la Fundació Ernest Lluch, Joan Majó; a banda de 
reconeguts acadèmics i alcaldesses i alcaldes, que des del capdavant dels consistoris respectius estan 
encarant reptes importants en aquesta matèria. 
 
Les ponències al teu abast 
 
A continuació posem en format PDF les ponències de la Jornada sobre Municipis 2017, a disposició 
de qui ho desitgi (fes clic al títol de cada ponència per a iniciar la descàrrega de l'arxiu): 
 
1) Els reptes de la gestió dels serveis locals: enfoc teòric i aplicacions. Germà Bel. Catedràtic 
d’Economia de la Universitat de Barcelona i diputat al Parlament de Catalunya en la XI Legislatura 
 
2) Prestació de serveis públics locals: un estat de la qüestió i exemples en comparativa espanyola i 
europea. José Luis Zafra-Gómez. Professor titular i coordinador del Grau de Finances i Comptabilitat 
de la Facultat de Ciències Econòmiques i empresarials de la Universidad de Granada. 
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Jornada Ernest Lluch a Torroella de Montgrí 
 
 
Descripció. Catorzena edició d'aquesta jornada que versa sobre una qüestió de fons i tanmateix 
d'actualitat. Enguany la jornada se centra en l’impacte del futbol en el territori i comptarà amb la 
participació experta dels periodistes Ramon Besa i Marc Negre, i del catedràtic d’Economia, Jaume 
García. 

 
Futbol i territori 
XIV Jornada Ernest Lluch de Torroella de Montgri 2017 
 
Dia: Dissabte 7 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 
 

 
En la present edició de la Jornada 
Ernest Lluch de Torroella de Montgrí ens 
plantegem analitzar l’impacte econòmic 
i social que el futbol té avui dia a terres 
gironines. L’ascens del Girona FC pot 
servir de pretext per avaluar o detectar 
possibles reptes, oportunitats o 
mancances d’un territori amb gran 
tradició futbolística amb presència 
d’equips ampurdanesos a la segona 
divisió o des de fa uns anys, acollint el 
MIC, una cita ineludible pels amants del 
futbol formatiu. Però també volem 
analitzar aquest fenòmen a escala 
catalana. Quin és o pot ser el relat d’un 
Girona de Primera en una Catalunya 
“culerocèntrica”? Quin tractament 
mediàtic rebrà? Aquestes i moltes altres 
qüestions seran abordades en les dues 
ponències i la taula rodona posterior que 
comptaran amb la participació dels 
periodistes Ramon Besa i Marc Negre, 
i del catedràtic d’Economia, Jaume 
García. 
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Crònica 

L'impacte econòmic, social i esportiu del Girona FC a Primera Divisió 
‘Futbol i territori’ - XIVJornada Ernest Lluch a Torroella de Montgrí 2017 

 
La XIV 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 7 d'octubre i versà sobre Futbol i territori, amb 
l'atenta mirada a l'ascens del Girona FC a primera Divisió i el que això implica des d'un punt de vista 
esportiu, social i econòmic.Per a l'ocasió es va comptar amb la participació de l'economista Jaume 
García i els periodistes Ramon Besa i Marc Negre. 
 
 
* A continuació reproduïm la crònica de la jornada publicada per Alfons Arcas al Diari de 
Girona (versió web aquí) 
 
Una jornada a Torroella debat l'impacte econòmic de l'ascens del Girona a Primera 
 

Un any més, l´auditori del Museu de la 
Mediterrània de Torroella de Montgrí va acollir la 
Jornada de la Fundació Ernest Lluch que 
enguany, en la seva 14a edició va voler parlar de 
futbol i territori, analitzant entre altres, l´impacte 
econòmic i social que ha suposat l´ascens del 
Girona FC a Primera Divisió. Tot això es va poder 
abordar en les dues ponències a càrrec del 
catedràtic d´Economia de la Pompeu Fabra, 
Jaume García, i el periodista Ramon Besa. L´acte 
va acabar amb una taula rodona que va comptar 
amb la participació dels dos ponents, així com 
també amb la participació del periodista de 

Televisió de Catalunya, Marc Negre. 
 
Jaume García va assegurar que l´impacte que suposa passar de Segona A a Primera «és molt 
important. Alguns estudis xifren aquest impacte en uns 23 milions d´euros». L´economista va explicar 
que «l´impacte econòmic es reperteix en quatre grans blocs». 
 
Un primer nivell d´impacte és el que afecta hotels, restaurants, bars, comerç i transport, degut sobretot 
a la major presència d´aficionats locals a l´estadi, a part de l´augment dels aficionats que mobilitzen 
els equips rivals. 
 
El segon nivell, tot i ser un impacte puntual i més a curt termini, també cal tenir-lo present. Aquest 
impacte és el de l´ampliació de l´estadi que també ha suposat un benefici a la ciutat. 
 
El tercer bloc d´impacte és tot allò que necessita el club per desenvolupar el seu dia a dia. És evident 
que jugar a Primera implica disposar de més assessorament jurídic, econòmic, ... Finalment, també cal 
destacar l´impacte mediàtic. Jugar a Primera permet sortir molt més a les televisions, tenir una major 
presència a les xarxes socials. De fet, l´impacte de l´ascens del Girona a Primera representa segons 
el catedràtic, un 0,7 % del PIB de la ciutat. 
 
Durant la seva intervenció, Jaume García també va assegurar que «és molt important disposar de 
talent a la plantilla. Tenir bons jugadors permet guanyar partits i tenir bons resultats, i això evidentment 
ajuda a tenir uns millors ingressos. És una cadena. Quan un equip no té talent, els resultats no 
acompanyen i els ingressos del club minven». 
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L´economista va confessar que «és molt difícil competir amb el talent del Barça i Madrid. Per això cal 
que els club més petits de la lliga, siguin creatius i apostin per trobar nous mercats». Durant l´acte 
també es va parlar que el club continua treballant per tenir l´estadi amb una capacitat de 20.000 
espectadors i una ciutat esportiva a l´alçada d´un equip de Primera. 
 
 
Per la seva part, Ramon Besa, redactor en cap del diari El País i col·laborador Catalunya Ràdio, va fer 
una explicació del que ha suposat periodísticament l´ascens del Girona. Besa també va destacar que 
«Girona és de les poques ciutats que mai han necessitat el futbol per donar-se a conèixer, ja que 
Girona és reconeguda per molts altres sectors». 
 
 
 
Fotos 
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Conferències acadèmiques a la UPF 

 
 
Descripció. Conferències impartides per participants en el Projecte Diàlegs 2017 a la Facultat de 
Polítiques de la UPF en el marc de co·laboració entre aquesta Facultat i la Fundació Ernest Lluch. 
 

Conferència del politòleg José Fernández Albertos 
 
Els origens econòmics del vot a Podemos segons José Fernández Albertos 
 
La ponència La burbuja y la crisis. Los orígenes económicos del voto a podemos va tenir lloc el 
passat dimarts 11 d'octubre a les 13 hores a l'aula 40.246  del Campus de la Ciutadella de la UPF. 
 

En el marc de col·laboració iniciat l'any passat 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 Palau macaya de 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 comptarà amb la participació de José 

Fernandez-Albertos, Carola García-Calvo iBorja Adsuara. 
 
 
Sobre el ponent: 
 
José Fernández Albertos: 
 

Investigador permanent a l'Institut de Polítiques i Béns Públics del CSIC. És 
doctor en Ciències Polítiques per la Universitat de Harvard (2007), màster 
(2002) i doctor-membre (2007) pel Centre d'Estudis Avançats en Ciències 
Socials de l'Institut Juan March, llicenciat en Ciències Polítiques i de 
l'Administració (1998) i Diploma d'Estudis Avançats (2002) per la Universitat 
Complutense de Madrid. El seu camp d'investigació se situa en la intersecció 
de les àrees d'economia política comparada, economia política internacional i 

política comparada. 
 
Ha estat investigador visitant en diferents universitats internacionals i ha treballat com a consultor 
extern per al World Development Report del Banc Mundial el 2006, i en 2007- 2008 va treballar com 
a investigador en el projecte "Markets, the State and the dynamics of inequality: how to advance 
inclusivament growth ", finançat pel Programa de Desenvolupament de Nacions Unides a 
Llatinoamèrica. Parts del seu treball han estat presentades a les reunions anuals de l'American 
Political Science Association, Midwest Political Science Association, International Political Economy 
Society i en les sessions conjuntes i conferències generals de l'European Consortium for Political 
Research, entre d'altres. 
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Fotos 
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Conferència de Borja Adsuara als alumnes de la UPF 
Seguretat, vigilància i privacitat com a límits en la participació política i social 
 

La ponència 'Seguretat, vigilància i privacitat com a límits en la participació política i social'  tindrà lloc 
el proper dimarts 14 de novembre a les 13 hores a l'aula (pendent de concretar) del Campus de la 
Ciutadella de la UPF. 
 
En el marc de col·laboració iniciat l’any passat 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 Diàlegs al Palau Macaya de 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 comptarà 
amb la participació del professor Borja Adsuara. 
 
Sobre el ponent: 
 
Borja Adsuara 
 

 
 
Llicenciat en Dret per la Universitat Complutense de Madrid (1988), és professor, advocat i consultor, 
expert en Dret i Estratègia Digital. Ha estat director general de Red.es (2012-2013); Assessor 
Parlamentari de Telecomunicacions, Societat de la Informació i Audiovisual (2004-2012); Director de 
l'Observatori de les Telecomunicacions i de la Societat de la Informació, en Red.es (2002-2004); 
Director General per a la Societat de la Informació, en el Ministeri de Ciència i Tecnologia (2000-2002); 
Director del Gabinet del Secretari d'Estat de Cultura, Ministeri d'Educació i Cultura (1996-2000), i 
Assessor Parlamentari de Cultura (1992-1996). És professor del Centre Universitari Villanueva des de 
2004, on imparteix l'assignatura de Dret de la Comunicació Audiovisual. 
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Fotos 
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Conferència de Carola García-Calvo als alumnes de la UPF 

Claus per a la lluita contra la radicalització violenta i el terrorisme 

 
La ponència Claus per a la lluita contra la radicalització violenta i el terrorisme 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 l’any passat 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 Diàlegs al Palau Macaya de 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 comptarà 
amb la participació de la investigadora Carola García-Calvo. 
  
Sobre la ponent 
 
Carola García-Calvo 
 

 
 
Ourense, 1978. Doctora en Ciències Polítiques per la Universidad Rey Juan Carlos I (URJC), Màster 
Oficial en Democràcia i Govern per la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), Màster en Globalització 
per l'Institut Universitari d'Investigació Ortega i Gasset i especialista en Relacions Internacionals per la 
Universitat de Manchester. Ha estat professora associada de Ciència Política a la UNED i coordinadora 
del Màster Oficial en Estudis sobre terrorisme i antiterrorisme de la Universitat Internacional del a Rioja 
(UNIR). Actualment investiga i analitza l'evolució del terrorisme global i de l'amenaça gihadista, així 
com els processos de radicalització violenta a Espanya i Europa i les respostes a aquests (estratègies, 
polítiques i programes). Entre les seves publicacions més recents destaquen: Estado Islámico en 
España (amb F. Reinares, Real Instituto Elcano 2016); Prevención de la radicalización violenta: si ves 
algo, di algo (Bloc del Real Instituto Elcano, el junio 2016) i STOP radicalismos (Bloc del Real Instituto 
Elcano, febrer 2016). 
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Fotos 
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Activitats 

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

Descripció. 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 

 

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

Dia:Dimecres 14 de juny de 2017 
Hora: 12:15 
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 
 
 
Setena 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 dimecres 14 de juny de 2017 a les 12.15 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 un sol torn de visita que s'iniciarà a les 12 hores. 
 
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. 
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Recull d'imatges de la jornada de Portes Obertes a l'Arxiu Ernest Lluch i Martín 
  

Dimecres passat 14 de juny va tenir lloc la jornada anual de portes obertes al'Arxiu Municipal de 
Vilassar 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. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

  

117  



 

 
 

 
 

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 2017 

 

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 (2017) 
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, dimarts 14 de març de 2017 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 2017 
 La vida i obra d'Ernest Lluch a través de la particular mirada dels alumnes 

 
 

L'INS Ernest Lluch ha premiat els treballs corresponents a la convocatòria d'enguany del certàmen 
literari 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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Alumnes de l'escola Ernest Lluch d'Abrera aprofundeixen sobre la figura 
de Lluch de la mà de la Fundació 
La Fundació dóna conèixer la vida i obra d’Ernest Lluch en el marc del 11è aniversari del centre 

 

 
Els vicepresidents Enric Lluch i Josep Maria 
Carreras i el director Ferriol Sòria, van donar a 
conèixer la vida i obra d'Ernest Lluch a l'alumnat de sisè 
curs. 

  
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 desitjós de conèixer de primera veu i d'una manera més profunda, a la 
persona que dóna nom a la seva escola. 
 
Aquest acte s'emmarca en el marc de col·laboració entre l'Escola Ernest Lluch i la Fundació Ernest 
Lluch per tal d'apropar una mica més la figura de l'economista, polític i  professor. 
 
 
Fotos 
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Acte sobre el llegat intel·lectual d'Ernest Lluch 
 
 
Dia: Dijous 30 Novembre 
Hora: 19:00 
Lloc: Reial Acadèmia de les Bones Lletres de Barcelona 
C.Bisbe Caçador, 3 (Plaça Sant Just) 
08002 Barcelona 
Organitza: Fundació Ernest Lluch 
Col·labora:  Reial Acadèmia de les Bones Lletres de Barcelona 
 
  
Programa provisional: 
 
Obertura: Sr. Pere Molas i representant de la Fundació Ernest Lluch 
• Introducció: Sr Pere Molas. 

 
Taula Rodona: 
 
• Sr. Borja de Riquer 
• Sr. Joaquim Albareda 
• Sr. Francesc Artal 

 
 
Modera: Sr. Jaume Claret 
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Crònica 
 
El llegat intel·lectual d'Ernest Lluch deixa empremta a l'Acadèmia de les Bones 
Lletres 
Economia, història i política centren els relats sobre Ernest Lluch en aquest acte 
d'homenatge 
 
La imponent sala d'actes de l'Acadèmia de les Bones Lletres ubicada en el Palau de Requesens va 
acollir un emotiu acte en record a Ernest Lluch al bell mig del barri gòtic de Barcelona. 
  
En concret l'acte abarcava la diversa i nodrida aportació intel·lectual d'Ernest Lluch, dividida en tres 
grans àrees, relatades per tres eminents erudits. D'aquesta manera l'economista Francesc Artal va 
glosar l'aportació del Lluch economista, fent una acurada descripció de les seves principals influències 
(Sraffa, Schumpeter i Hirschmann) i mestratge en el camp del pensament econòmic així com del seu 
talent per la recerca gràcies a la seva habilitat en estirar els fils necessaris fins arribar a vertebrar una 
proposta, tal i com va fer amb el fil industrial valencià, entre altres. A continuació, el catedràtic d'Història 
Joaquim Albareda va parlar de l'Ernest Lluch historiador, faceta que va desenvolupar amb passió i 
solvència malgrat les inevitables suspicàcies en el gremi pel seu intrusisme professional com a 
historiador del Segle XVIII. Les Espanyes vençudes, exemplifica aquesta unió de treball de recerca i 
audacia en els plantejaments innovadors en la presentació d'hipòtesis. Per últim, Borja de riquer va 
glosar el Lluch contemporani, l'historiador, economista i polític que es va atrevir a fer propostes de 
sortida pel conflicte basc però també pel conjunt de realitats nacionals subjacents en l'Espanya actual 
i que venen de lluny. 
 
L'acte, càlid i emotiu va estar conduït per l'historiador Jaume Claret i presentat pel president de 
l'Acadèmia, Pere Molas i el vicepresident de la Fundació, Enric Lluch. L'acte va tenir el rigor i l'interès 
necessaris per a bastir un sòlid homenatge al llegat intel·lectual de Lluch 17 anys després del seu 
assassinat. 
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Concert Homenatge Ernest Lluch 
Festival de Músiques de Torroella de Montgrí 

 
 

Descripció. Des de fa 17 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.  

 
 
 
Jens Franke i Jørgen Skogmo, protagonistes del concert del Festival de 
Torroella en homenatge a Ernest Lluch 
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 torroellenc Josep Ferrer i Esteve (1835-1916) va ser un guitarrista d'èxit, destacat compositor, 
excel·lent pedagog, historiador de la guitarra i incansable animador de la vida guitarrística de Barcelona 
i París durant l'últim quart del segle XIX. Els seus duos de guitarra, conservats en un manuscrit autògraf 
a la Royal Academy of Music de Londres, han estat recuperats de l'oblit pel guitarrista alemany Jens 
Franke, que amb Jørgen Skogmo els interpretaran al Festival de Torroella en qualitat d'estrena en 
època moderna.  
 
* Les entrades del concert es poden comprar seguint aquest enllaç a la web del Festival. 
 
Programa 
 
Integral de l'obra per a dues guitarres de Josep Ferrer i Esteve 
 
J. Ferrer: Bolero, Op. 39 / Minué, WoO. 10 / Vals, WoO. 9 / Sérénade Espagnole, Op. 34 / Fantasia 
sobre motius de «Lucrezia Borgia» de Donizetti / Fantasia sobre motius de «La Favorite» de Donizetti 
/ De noche en el lago, Op. 14 / Terpsichore, Op. 45 / Mélancolie, Op. 23 / Les Sirènes, Op. 26 / Mazurka, 
 WoO. 1 / Fantasia sobre motius de «La Traviata» de Verdi 
 
 
Biografies dels concertistes 
 
JENS FRANKE (guitarra)  
 
Membre d'una família de músics alemanys, Jens Franke s'ha format a la Guildhall School of Music and 
Drama i al King’s College de Londres. De gustos eclèctics, ha treballat amb l'English National Ballet i 
ha estat guitarrista de l'European Union Youth Orchestra amb la qual es va presentar sota la direcció 
de Bernard Haitink i va tocar en escenaris com el Concertgebouw d'Amsterdam, el Konzerthaus de 
Berlín, i el Sadler’s Wells. 
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Ha encarregat un seguit de noves obres per a guitarra, entre les quals figura l'òpera de cambra per a 
veus femenines i guitarra d'Óscar Colomina i Bosch Harris’s List of Covent Garden Ladies, que pren el 
nom d’una llista de prostitutes de Londres del segle XVIII, que es va estrenar al Pit Theatre del Barbican 
Centre de Londres el desembre del 2011. 
 
Els seus enregistraments inclouen dos EPs, vuit CDs per l'editorial Schott de Londres sobre una sèrie 
d'antologies d'obres romàntiques i barroques, un àlbum de música de Johann Kaspar Mertz (Stone 
Records), una col·lecció de cançons de Schubert amb Anna Huntley, enregistrades al Wigmore Hall 
de Lodres (Quartz) i, amb el guitarrista Jørgen Skogmo amb qui forma duo, la integral de les obres 
d'Antoine de Lhoyer (Naxos). 
 
Jens Franke debuta al Festival de Torroella de Montgrí. 
 
Web: www. jensfranke.org  
Facebook: www.facebook.com/Jens.Franke31 
Twitter: @FrankeGuitar 
 
 
 
JØRGEN SKOGMO (guitarra) 
 
El guitarrista, tiorbista i intèrpret de mandolina noruec Jørgen Skogmo es va graduar a la Guildhall 
School of Music and Drama de Londres i ha estat guardonat en diversos concursos internacionals, 
entre els quals cal destacar l'Admira Young Guitarist of the Year i el Concurs Internacional de Guitarra 
Ivor Mairants, el Certamen Internacional de Guitarra Clàssica Francisco Tárrega i el Julián Arcas. A 
Londres ha actuat al Wigmore Hall i al Purcell Hall, i el 2013 va gravar el seu primer disc en solitari, 
Intermesso, amb obres d'Agustín Barrios, Antonio Lauro i Roland Dyens. 
 
Com a tiorbista ha actuat amb Gabrieli Consort and Players, la Filharmònica de la BBC, King's Consort, 
The Sixteen, Florilegium, London Handel Orchestra, Ex Cathedra, Northern Simfonia, English Touring 
Opera, la Scottish Chamber Orchestra, Charivari Agréable, I Fagiolini, English Concert i Norwegian 
Wind Ensemble. També ha actuat a l’ English National Opera, el Glyndebourne Festival i el Teatro Real 
de Madrid. Com a intèrpret de mandolina ha gravat amb la Philharmonia Orchestra i Robert Craft per 
a EMI, i ha actuat com a solista amb l'Ulster Orchestra sota la direcció de Roy Goodman. Una altra 
actuació destacada va ser acompanyar Plácido Domingo en un concert dirigit per Simon Rattle al 
Festival Proms de Londres. 
 
Forma duo amb el guitarrista Jens Franke amb qui ha gravat la integral de les obres d'Antoine de 
Lhoyer (Naxos). 
 
Jørgen Skogmo ha estat professor convidat al Conservatori de Música de Trondheim i a la Guildhall 
School of Music and Drama de Londres. 
 
Jørgen Skogmo debuta al Festival de Torroella de Montgrí. 
 
Web: www.jorgenskogmo.com  
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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 
 
 
Els filòsofs Ángel Gabilondo i Manuel Cruz protagonitzen l'acte 
d'homenatge a Ernest Lluch 
L'Agrupació del PSC de Vilassar de Mar organitza, com cada any, l’acte d’homenatge a la 
memòria de Ernest Lluch 

 
 
Divendres passat 24 de novembre, amb el 
títol Ernest Lluch, l'etern professores va dur a 
terme aquest acte d'homenatge a la sala d'actes 
de la Biblioteca Ernest Lluc de Vilassar de Mar, la 
seva vila natal. 

 
La presentació de l'acte va anar a càrrec d'Alícia 
Rodríguez Luna, portaveu del Grup Municipal 
Socialista a l'Ajuntament de Vilassar de Mar i va 
comptar amb la participació de la diputada Esther 

Niubó, portaveu del PSC al Parlament de Catalunya. 
 
El plat fort de l'acte va ser però la fluida conversa que mantingueren els filòsofs socialistes Ángel 
Gabilondo, que va ser ministre d’Educació del Govern Socialista entre els anys 2009 i 2011 i Manuel 
Cruz,actual diputat al Congrés. 
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- Homenatge a Ernest Lluch- 
Acte d'homenatge de l’Ajuntament de l’Hospitalet 

 
L'Hospitalet reivindica de l'esperit dialogant d'Ernest Lluch davant el conflicte 
territorial 
Celebració acte d'homenatge a la plaça que porta el seu nom a Collblanc (L'Hospitalet) en el 
17è aniversari del seu assassinat 
 
*Reproduïm l'article publicat a El Far el dimarts 21 de novembre en relació a l'acte d'homenatge a Ernest Lluch a 
L'Hospitalet, en el 17è aniversari del seu assassinat. 
 
Crònica 

La plaça d’Ernest Lluch, al barri de Collblanc va 
ser ahir escenari de l’homenatge institucional que 
la ciutat de l’Hospitalet ha fet a l’economista, 
professor i polític, assassinat per ETA ara fa 
disset anys. L’homenatge va consistir en una 
ofrena floral, a càrrec dels diferents grups polítics 
municipals i de les entitats, que va comptar amb 
la participació de l’alcaldessa Núria Marín; d’Enric 
Lluch Galera, nebot i vicepresident de la 
Fundació Ernest Lluch, i de Josep Maria Carreras 
Puigdengolas, vicepresident i tresorer de la 

Fundació. Tot l’acte es va desenvolupar davant de l’escultura Miralcielo, de Ramon Anda, erigida en 
homenatge a memòria de Lluch, mentre sonaven alguns dels seus temes musicals preferits. 
 
L’alcadessa va destacar l’esperit dialogant i conciliador d’Ernest Lluch. “En els darrers mesos he pensat 
molt en l’Ernest. En com ell hauria afrontat la tensa situació que hem viscut i que vivim a Catalunya i a 
Espanya, en defensa de la convivència i de la pau. El seu esperit diàlogant i conciliador ens hauria 
estat, sens dubte, de gran ajut en aquests temps convulsos que ens ha tocat viure. El llegat de l’Ernest 
Lluch és ben viu, i volem que ens continui inspirant”, va dir. 
 
Ernest Lluch mantenia una relació estreta amb l’Hospitalet. Tot i viure a Barcelona, feia també vida al 
barri de Collblanc i va formar part dels Premis Ciutat de L’Hospitalet. La ciutat li va voler correspondre, 
a títol pòstum, concedint-li el Premi d’Honor l’any 2001. També porten el seu nom la plaça on es va fer 
l’homenatge, una escola del barri de Collblanc i, aviat, el portarà una nova estació de metro de la Línia 
5. 
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- Recull actes d’homenatge a Ernest Lluch- 
 
Descripció. Diverses entitats han organitzat actes en memòria d’Ernest Lluch arreu del país 
coincidint amb l’aniversari de la seva mort (21-11-2000) 
 
Diumenge 19 de novembre a Maià de Montcal (Garrotxa) 
 
 

 
 
 
 
Dimarts 21 Novembre a Figueres 
 
Acte: La Rosa 2017 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. 
 
 
Dimarts 21 Novembre a Montmeló 
 
Acte: Acte en record a Ernest Lluch 
Organitza: Ajuntament de Montmeló 
Lloc i hora: 18 hores - Plaça d'Ernest Lluch  
Homenatge a Ernest Lluch  
Lectura de poemes i un breu relat sobre la vida d'Ernest Lluch 
 
Dimecres 22 de novembre a Vilassar de Mar 
 
Acte: ‘XVII Concert de Santa Cecília en memòria d’Ernest Lluch’ 
Hora i lloc: a les 18:00h 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: XVII Concert de Santa Cecília en memòria d’Ernest Lluch a càrrec de l’Aula de Música 
de Vilassar de Mar. 
 
Dissabte 2 de desembre a Sant Cugat del Vallès 
 
Acte: Ofrena a Ernest Lluch  
Organitza: PSC Sant Cugat del Vallès. 
 
Veure notícia: 
http://www.fundacioernestlluch.org/ca/anunci/homenatgem-i-recordem-a-ernest-lluch-i-angel-casas 
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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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VI 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 de Jesús Ruiz-Huertas sobre reformes fiscals i ciutadania  
VI Conferència Enrique Fuentes Quintana (acte en homenatge al Professor D. Enrique Fuentes 
Quintana) - Saragossa 

 

 El passat dijous 5 d'octubre la Fundación Bancaria Ibercaja i la Fundació Ernest Lluch van promoure 
la “VI 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 les reformes fiscals i el 
conferenciant invitat va ser el professor Jesús Ruiz-Huerta Carbonell, Catedràtic d'Economia 
Aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, qui va pronunciar la conferència: Reformes 
fiscals i ciutadanía, presentada pel professor Alfonso Sánchez. 
 
*Fotografies gentilesa de la secció aragonesa de la Fundació Ernest Lluch 
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 MOOC de Pensamiento Económico - Economía y Ciencia Política - 
Universidad de Zaragoza 

 
Una historia intelectual e institucional del Pensamiento Económico 
  
Curso de Introducción al Pensamiento Económico ofertado como curso de formación transversal 
en colaboración con la Escuela de Doctorado de la Universidad de Zaragoza 
 
 
 

Presentación  

 
El profesor Alfonso Sánchez Hormigo, junto con la 
doctoranda Clara Sarasa y el alumno de 
máster Adrián Espinosa, han realizado un Proyecto 
de Innovación Docente con el que se pretende 
promover la historia del pensamiento económico 
como disciplina clave para comprender y 
contextualizar las teorías y políticas económicas. La 
novedad del proyecto radica en la apertura al público 
de un curso de formación transversal ofertado a 
través de la Escuela de Doctorado de la Universidad 
de Zaragoza e impartido durante los 3 últimos años 
bajo el título “Economía, ciencia y política. Una 
historia institucional e intelectual del pensamiento 
económico”, gracias a la configuración un curso 
masivo, online, abierto y gratuito (MOOC). 

  
A lo largo de 10 ponencias impartidas por profesores de reconocida trayectoria académica e 
investigadora se sumerge al alumnado en las reflexiones de los principales economistas que 
afrontaron los problemas de su época, proponiendo soluciones para la mejora de la sociedad en la 
que vivieron. Con dichas reflexiones, abordadas desde una óptica intelectual e institucional, se 
pretende sentar las bases para una mejor comprensión de los problemas a los que se enfrenta la 
sociedad actual. 

Fechas modalidad presencial: 28, 29 de marzo, 3, 4 y 20 de abril 

Fechas modalidad online (MOOC): 1 de mayo – 31 de octubre 

Más información,aquí 

 
Temario 
 

1. Las raíces de la ciencia económica 

Orígenes, precedentes de la escuela clásica, desarrollos posteriores 

• Alfonso Sánchez Hormigo / Universidad de Zaragoza 
 
2. Economía clásica 
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Adam Smith, Thomas R. Malthus, David Ricardo, John Stuart Mill 
• Pablo Cervera Ferri / Universidad de Valencia 

3. Socialismo y marxismo 
Socialismo romántico, Karl Marx, marxismos después de Marx 
• Vitantonio Gioia / Università del Salento 

4. La revolución marginalista y la economía neoclásica 
Jevons, Menger y Walras, Marshall, exportación de las ideas neoclásicas 
• Manuel Martín Rodríguez / Universidad de Granada 

5. La metodología de la ciencia económica 
Programas de investigación, paradigmas, Mill-Robbins, Keynes, Friedman 
• Antonio Aznar Grasa / Universidad de Zaragoza 

6. Keynes y los keynesianismos 
Teoría general, síntesis neoclásica, desarrollos posteriores 
• Salvador Almenar Palau / Universidad de Valencia 

7. La revolución monetarista y la nueva economía clásica 
Milton Friedman, orígenes del mainstream 
• Pedro Schwartz Girón / catedrático fundación rafael del pino 

8. Críticas al mainstream (i) 
Neoinstitucionalismo, Public Choice, escuela austriaca 
• Carlos Rodríguez Braun / Universidad Complutense de Madrid 
 
9. Críticas al mainstream (ii) 
Economía del desarrollo, economía política institucional, economía política radical 
• Fernando López Castellano / Universidad de Granada 

10. Por qué los economistas nos equivocamos tanto 
Conferencia clausura abierta al público 
• Joaquín Estefanía Moreira 

 
 
Modalidad Presencial 
Esta modalidad está especialmente dirigida a los estudiantes de doctorado de la Universidad de 
Zaragoza, así como a los estudiantes de Grado y Máster. Las ponencias se realizarán los días 28, 29 
de marzo y los días 3 y 4 de abril, en horario de mañanas, en la Facultad de Economía y Empresa 
(campus Paraíso) y el día 20 de abril en horario de tardes en el salón de plenos de la Cámara de 
Comercio de Zaragoza. Los alumnos que asistan a 8 de las 10 ponencias, obtendrán un certificado 
oficial de la Escuela de Doctorado de la Universidad de Zaragoza. 
 
 
Modalidad Online 
Esta modalidad está abierta al público y dirigida a toda persona interesada en la materia que no pueda 
cursar la modalidad presencial. El curso estará disponible a partir del 1 de mayo de 2017, y los alumnos 
podrán acceder al material hasta el 1 de septiembre de 2017. El seguimiento del curso consiste en la 
visualización de 10 ponencias (45min) y la cumplimentación de 10 formularios de evaluación relativos 
a cada una de ellas. Los alumnos que completen el curso obtendrán un certificado oficial de la Escuela 
de Doctorado de la Universidad de Zaragoza. 
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       Memòria d’activitats 2017

SECCIÓ VALENCIANA 
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Concert a Alaquàs – Alaquàs ret homenatge a Ernest Lluch en el 
tradicional concert anual 
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Crònica 
 
Alaquàs homenatja Ernest Lluch dins del cicle de concerts de tardor 2017 
 El Castell d'Alaquàs, seu de la Secció Valenciana de la Fundació Ernest Lluch, va 
acollir el dissabte una actuació a càrrec del quartet de corda Senalag 
 

 

Alaquàs va retre homenatge el passat dissabte 18 de novembre a Ernest Lluch, polític espanyol 
assassinat per ETA l’any 2000 i gran defensor de les llibertats i el diàleg amb motiu del Concert Anual 
que l’Ajuntament celebra dins del Cicle de Concerts de Tardor. En l’acte, que es celebra tots els anys 
per tal de mantindre viva la memòria, el pensament i l’obra d’Ernest Lluch, van estar presents 
l’Alcaldessa d’Alaquàs, Elvira García Campos, el President de la Secció Valenciana de la Fundació 
Ernest Lluch, Salvador Almenar i el Regidor de Cultura, Toni Saura. 
 
El concert va estar protagonitzat pel quartet de corda Senalag, encarregat de protagonitzar aquesta 
actuació a la que van assistir quasi un centenar de persones. Aquesta formació musical es va crear 
l’any 2001 amb l’objectiu d’interpretar i compartir música de cambra. Està integrat per quatre dones 
valencianes que compaginen la pràctica interpretativa amb la docent. 
 
La Fundació Ernest Lluch va nàixer per a fer perviure els valors i l'obra d’Ernest Lluch i per a mantenir 
viva la seua personalitat, que va destacar sempre pel seu rigor. Particularment, convé destacar també 
el seu tarannà dialogant enmig de les controvèrsies que el van envoltar i que, potser, és el que els seus 
assassins van voler tallar de soca-rel la nit del 21 de novembre de 2000. 
 
Alaquàs va tenir una especial significació en el trajecte vital d'Ernest Lluch. En el convent de la 
Puríssima, va ser detingut per la policia política, el 24 de juny de 1975, com un dels integrants dels 
Déu d'Alaquàs, un dels fets més significatius del tardo franquisme. Si més no, es tractava de consolidar 
una plataforma unitària de partits per a aconseguir la "Llibertat, Amnistia i Estatut d'Autonomia". 
Aquests esdeveniments posaven de relleu el profund compromís cívic que Ernest Lluch havia contret 
amb la nostra Comunitat Autònoma. És per això que la Secció Valenciana de la Fundació Ernest Lluch, 
des de la seua inauguració el passat 8 de maig de 2007, es troba situada al Castell d'Alaquàs. 
 
*Notícia extreta de la web del Castell de 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.  
 
Convocatòria oberta de la X Beca de Recerca Ernest Lluch (2017) 
 
Presentació Justificacions 
 
Dia 23 
"The view from above: GIS Analysis for Applied Economics" 
Amb aquest títol es va dur a terme el XIVè Seminari Ernest Lluch d'Economia a la Universitat de 
Barcelona 
 

Febrer 
 

Dia 25 
El futur no és el que ens havien explicat: alerta energètica i ecosocial 
Jornada de Ciències Polítiques i Socials – UPF 
 
 

Març 
 
Dia 17 
Sessió Ordinària Patronat de la Fundació Ernest Lluch 
 
Dia 23 
Valors cívics i obra d’Ernest Lluch – IES Ernest Lluch Barcelona  
 
Dia 28 
Una historia intelectual e institucional del Pensamiento Económico 
 Curso de Introducción al Pensamiento Económico ofertado como curso de formación transversal en 
colaboración con la Escuela de Doctorado de la Universidad de Zaragoza. 
 
Dia 30 
La recerca de Jaume Muñoz guanya la X Beca de Recerca Ernest Lluch 
 

Abril 
 
Dia 20 
Fi del curs: Una historia intelectual e institucional del Pensamiento Económico 
 
Dia 24 
Fi termini presentació treballs beca de Batxillerat 
 

3. Històric Cronològic d’Activitats 2017 
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Dia 28 
L’economia mediàtica: alertes i manipulacions 
1er Diàleg a Vilassar: Andreu Missé i Josep Maria Ureta 
 

Maig 
 
Dia 10 
L'Institut Ernest Lluch de Barcelona premia els millors relats de 1r d'ESO del curs 2016/2017 
L'INS Ernest Lluch ha premiat els treballs corresponents a la convocatòria d'enguany del certàmen 
literari que organitza el propi institut. 

Dia 15 
Conèixer Ernest Lluch - Xerrada al CEIP Ernest Lluch d'Abrera 
Els vicepresidents Enric Lluch i Josep Maria Carreras i el director Ferriol Sòria, van donar a conèixer 
la vida i obra d'Ernest Lluch a l'alumnat de sisè curs.  
 
Dia 15 
Jornada sobre Municipis 2017: Els reptes de la gestió dels serveis municipals a debat 
Germà Bel – JL Zafra. Alcaldes de Barcelona, Castelldefels, Deltebre, Sant Boi de Llobregat 

Dia 19 
Lliurament del Premi Ernest Lluch de Ciències Socials i Polítiques 2017 
Campus Ciutadella UPF 
 
Dia 26 
El pensament econòmic i el capitalisme actual: crítica i reptes  
Diàlegs d’Economia a Vilassar de Mar – 2n diàleg del cicle 2017: Javier San Julián – Juan Torres 
 
 

Juny 
 
 
Dia 12 
El dia de partit: reptes per al màxim rendiment econòmic de la gestió de l’estadi 
V Diàleg Acadèmic Ernest Lluch d’Economia i Futbol – FCB  
Participen: Robert Simmons, Kirk Wakefield, Henk Mankerink, William Manarelli i J.García 

Dia 14 
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.  
 
 

Juliol 
 
Dies 2-3 
Seminari UIMP – Crisis económica, austeridad y salud. Estrategias de salida de la crisis 
Encuentro «Ernest Lluch» - UIMP Santander 
 
 

Agost 
 
Dia 2 
Jens Franke i Jørgen Skogmo, protagonistes del concert del Festival de Torroella en 
homenatge a Ernest Lluch 
Integral de l'obra per a dues guitarres de Josep Ferrer i Esteve (1835-1916), compositor torroellenc.  
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Octubre 
 
 
Dia 3 
Paul Taylor i Michel Wieviorka reflexionen sobre la violència a Europa des de Barcelona 
Diàleg 1 del cicle sobre Democràcies Violentades al Palau Macaya 
 
Dia 5 
La Fundació Ernest Lluch s'adhereix a la Comissió Independent de Mediació, Diàleg i 
Conciliació 
 
Dia 5 
Conferencia Homenaje D.Enrique Fuentes Quintana - Zaragoza 
Con José Ruiz Huertas 
 
Dia 7 
‘Futbol i Territori’ – XIII Jornada Ernest Lluch a Torroella de Montgrí 
Participen: Jaunme García – Ramon Besa – Marc Negre 
 
 
Dia 10 
Conferència Els origens econòmics del vot a Podemos 
José Fernández Albertos a la UPF – Conveni de col.laboració 
 
Dia 10 
Belén Barreiro i José Fernández-Albertos analitzen les relacions entre desigualtat econòmica i 
comportament electoral 
Diàleg 2 del cicle sobre Democràcies Violentades al Palau Macaya 
 
Dia 31 
Projecte Diàlegs – Evolució tecnològica i el seu impacte en les democràcies 
Dialoguen:Genís Roca – Andrés Ortega Klein 
 
 

Novembre 
 
Dia 7 
Projecte Diàlegs – Quan s’acaba una democràcia? 
Dialoguen: Fernando Vallespin – Víctor Lapuente 
 
Dia 14 
Conferència sobre societats vigilades 
Borja Adsuara a la UPF – Conveni de col.laboració 
 
Dia 14 
Projecte Diàlegs – Ciutadans sota vigilància 
Dialoguen: Jordi Puiggalí  – Borja Adsuara 
 
Dia 17 
Sessió Ordinària Patronat de la Fundació Ernest Lluch 
 
Dia 17 
Democràcia i mercat: qui regula a qui?  
Diàlegs d’Economia a Vilassar de Mar – Homenatge a Ernest Lluch amb Andreu Mas-Colell i David 
Vegara 
 
Dia 21 
Conferència: Radicalització i lluita contra terrorisme 
Carola García Calvo – conveni de col.laboració amb la UPF 
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Dia 21 
Projecte Diàlegs - Claus per a la lluita contra la radicalització violenta i el terrorisme 
Dialoguen: Carola García-Calvo i Dolores Delgado 
 
Dia 21 
Homenatge a Ernest Lluch a l’Hospitalet de Llobregat 
 
Dia 23 
Seminari Ernest Lluch d’Economia a la UB 
Tema: La millora en la prestació se serveis des de dins, balanç de l'experiència en la protecció dels 
consumidors. 
 
Dia 24 
Acte Homenatge PSC a Vilassar de Mar amb Ángel Gabilondo  
 
Dia 30 
Acte sobre el llegat intel·lectual d'Ernest Lluch 
Amb: Pere Molas – Borja de Riquer – Joaquim Albareda – Francesc Artal i Jaume Claret 
 
Pendent de data 
Concert en Memòria d’Ernest Lluch – Alaquàs 
 
Pendent de data 
Homenatge a Ernest Lluch del PSC a Maià de Montcal 
 
 

Desembre 
 
Dia 13 
Projecte Diàlegs – La degradació de la deliberació pública a les democràcies liberals 
Dialoguen: Iñaki Gabilondo – Raphael Minder 
 
Dia 19 
Projecte Diàlegs – Diversitat i contra-diversitat. Convivència i qualitat democràtica a Europa 
Dialoguen: Gemma Pinyol i Xavier Martínez Celorrio 
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