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Els objectius de la Fundació es concreten, per una part, en mantenir viva la memòria 
d’Ernest Lluch, el seu pensament i la seva obra, i per l'altra fomentar la reflexió intel—
lectual, la producció acadèmica, els compromisos cívics i les aspiracions socials, culturals 
i esportives, tots ells camins oberts per Ernest Lluch. 

 
La Fundació pretén projectar a futur les inquietuds d’Ernest Lluch, esdevenint  un referent 
en els àmbits descrits anteriorment amb la voluntat de que la figura de Lluch no sigui un 
final sinó un inici generador de saber i reflexió per a la ciutadania. 

 
La Fundació Ernest Lluch, per al període 2010-2020, proposa un pla d’actuació en 
diferents eixos: 

 
 Eix central: el diàleg per la convivència entre els ciutadans de Catalunya, Espanya 

i Europa. Aquest eix vehicula i centra la tasca de la Fundació cap a la vertebració 
d’un discurs a l’entorn de la manera d’entendre’ns des de la igualtat en la 
discrepància, treballant l’enginyeria social per al diàleg que pot tenir, d’alguna 
manera, el cas espanyol com a punt de partida i Europa com a marc d’arribada. 

 
La independència de la Fundació garanteix un tractament sense complexos però 
ferm en la defensa del diàleg per propiciar els acords que s’estimin oportuns en 
benefici de la convivència territorial. I ho fem partint de Lluch i des de Catalunya cap 
a Espanya. Es tracta d’analitzar i cercar l’arquitectura i l’estructuració territorial que 
permeti l’èxit de la convivència, per tal de garantir el respecte de la diversitat entre 
iguals i fomentar el reconeixement de la diversitat cultural i nacional, i la 
plurinacionalitat sense partir d’apriorismes, sense establir tractes discriminatoris o 
de subordinació. Entenem que, sens dubte, la dialèctica ha de ser l’eina per tal de 
superar conflictes en estats democràtics. 

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

 
Els objectius que es plantegen són: 

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

als diferents territoris. 
o Copsar els instruments necessaris per al bon encaix i convivència territorial 
o Fomentar la recerca i la reflexió en aquest camp 
o Generar formació i transferència de coneixement 
o Proporcionar un instrument intel—ligent per a la resolució de conflictes 

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

 
o Memòria i arxiu: Aquest àmbit corresponent a l’eix fundacional té com a finalitat 

principal la gestió del Fons i Arxiu Ernest Lluch, on s’inclou correspondència i 
documentació personal i familiar, així com la compilació de material generat per 
la participació d’Ernest Lluch als mitjans de comunicació. També s’ha treballat 
per publicar la seva bibliografia completa, per aconseguir uns volums complets 
d’homenatge acadèmic en el si de l’obra Miscel·lània, per reeditar obres seves i 
fomentar els estudis biogràfics, les exposicions i les monografies sobre la seva 
obra intel·lectual i política. 

o Acadèmic i universitari: L’actuació de la Fundació en aquest àmbit s’orienta a 
partir d’una doble font de reflexió i treball. D’una banda, la reflexió orientada a 
futur basada en el pensament i acció de Lluch i que es va concretant en l’estudi 
de les relacions econòmiques, de benestar social, les relacions culturals i de 
convivència i diàleg entre Catalunya, Espanya i Europa. D'altra banda, l’actuació 
ve orientada per la pròpia obra de Lluch i essencialment pels treballs que es 
proposava realitzar i que va deixar precisats en una Memòria que establí poc 
abans de la seva mort. Es tracta, doncs, de seguir les seves petjades i promoure, 
impulsar, estimular i ajudar a la recerca i a la realització del que era 
fonamentalment l’especialitat i el camp d’interès universitari de Lluch: la història 
del pensament econòmic. Així mateix, però, també hi entren aquells àmbits 
acadèmics que de resultes de la seva tasca com a polític i economista estudien 
la manera de conviure i relacionar-se entre els pobles d’Espanya. 

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

o Cultural i esportiu: Ernest Lluch fou també un home d’aficions i de passions, 
individuals i col·lectives. Es va interessar per la pintura, l’escultura, l’arquitectura; 
fou un apassionat de la música, un amant de l’esport, del futbol, i un barcelonista 
militant. La Fundació ha dedicat també una part de les seves activitats a 
aquestes temàtiques tant pròpies de Lluch. 
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Memòria d’activitats 2018 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. Memòria detallada d’activitats 
per àmbits temàtics 

 
CATALUNYA 

Àmbit Institucional 
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Renovació signatura conveni amb el FC Barcelona 
 

Crònica 

 
El FC Barcelona i la Fundació Ernest Lluch prorroguen el seu acord de 
col·laboració fins al 2020 
 
 
Els presidents de les dues entitats, Josep Maria Bartomeu i Joan Majó, ratifiquen la 
continuïitat de l'acord per fomentar el diàleg, la recerca i la divulgació acadèmica 

 

* reproduïm la nota emesa pel  departament de premsa del FC Barcelona. Fotografia també 
cedida pel FC Barcelona 
 
El FC Barcelona i la Fundació Ernest Lluch han acordat prorroga r dos anys més, fins al 30 de juny del 
2020, l'acord de col·la boració que mantenen les dues entitats des del maig del 2013, gràcies al qual 
s'han organitzat conjuntament els Diàlegs sobre Economia i Futbol destinats a fomentar el dialeg, la 
recerca i la divulgació académica, amb l'objectiu de contribuir al dinamisme del país a partir de l'analisi 
i la formació en dita matèria. 
 
El FC Barcelona i la Fundació Ernest Lluch prorroguen el seu acoro de col·laboració fins al 2020 
 
La renovació de l'acord s'ha ratificat en una reunió que han mantingut aquest matí a les dependències 
del Camp Nou els màxims directius d’ambdues entitats. Per part del FC Barcelona, hi han estat 
presents el president Josep Maria Bartomeu, el vicepresident i tresorer de la Junta Directiva, Enrique 
Tombas; la delegada de Cultura de la Junta Directiva, Teresa Basilio, i el director executiu-CEO del 
Club, Òscar Grau, mentre que, per part de la Fundació Ernest Lluch, hi han assistit el seu president, 
Joan Majó, acompanyat deis vicepresidents Enric Lluch i Josep Maria Carreras, així com del director 
de la Fundació, Ferriol Sòria. 
 
Els representants de les dues entitats han manifestat la seva satisfacció pels resultats aconseguits 
amb aquesta col·laboració que té com a fet més rellevant els Diàlegs Acadèmics Ernest Lluch 
d'Economia i Futbol, que amb l’organització conjunta de la Fundació Ernest Lluch i de l’Àrea 
Institucional del FC Barcelona, han arribat a la cinquena edició. 
 
En les cinc edicions celebrades, aquestes jornades sobre economia i futbol han comptat a mb la 
participació d’acadèmics i professionals de prestigi internacional, així com de diferents directius i altres 
personalitats vinculades a la docència, l’economia, la comunicació i el futbol. 
 
Els Diàlegs Acadèmics Ernest Lluch d'Economia i Futbol s'han convertit en una activitat de referencia 
a Catalunya i Espanya, amb una gran acollida i participació de tots aquells que es mostren interessats 
en la reflexió i l’aproximació intel·lectual a l'economia del futbol i totes les derivades socials, esportives 
i culturals que genera. 
 
 
Ernest Lluch i el FC Barcelona 
 
Ernest Lluch era un intel·lectual valorat, un polític respectat i un comunicador molt popular que va ser 
assassinat el 21 de novembre del 2000. El 2001 es va constituir la Fundació que porta el seu nom i 
que s'ubica a Vilassar de Mar, vi la natal d'Ernest Lluch. La raó de ser de la Fundació se sustenta en 
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el que va ser la vida i l'obra de Lluch, que va deixar una petjada profunda en el ca mp del pensament, 
l'economia, la política i la cultura cívica catalana i espanyola. 
 
Però Ernest Lluch també era soci del Bari;:a i un actiu militant en la difusió de la historia í l'actualitat 
barcelonistes, ja tos en el marc de tertúlies de radio o televisió, o en altres espais forma Is o 
inversemblants en que podia emetre la seva opinió. 
 
 
Declaracions d’Enrique Tombas, vicepresident i tresorer del FC Barcelona 
 
"Pel FC Barcelona, la renovació d'aquest conveni és una gran notícia. Prorroguem una relació que ja 
fa cinc anys que dura i ho fem per dos anys més, i això implica que també mantenim els Diàlegs 
Acadèmics d'Economia i Futbol, que per nosaltres significa un vincle entre dues realitats que cada 
vegada s'interrelacionen més. Tenir una visió acadèmica que ens ajudi a tenir un club sostenible i per 
tant competitiu, no tan sols des del vessant esportí u sinó també l’econòmic, és molt important per 
nosaltres". 
 
Declaracions de Joan Majó, president de la Fundació Ernest Lluch 
 
"Destaca ria tres aspectes. Si hem renovat la nostra col·laboració vol dir que tots estem contents, i això 
és molt bo perquè fa cinc anys que treballem junts . També tenim una esperança, perquè vol dir que 
volem continuar i volem seguir fent una mica el mateix, i també tenim una satisfacció en el sentit que 
el Barça ha sabut entendre que cada cop més l'economia té més transcendència en el futbol del que 
podria semblar, i que per tant, val la pena reflexionar al voltant d'aquesta relació i és el que fem". 
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EIX DIÀLEG 
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Projecte “Diàlegs” de la Fundació Ernest Lluch 
 
 

Diàlegs 2 0 1 8 : 
Democràcies sota Control 
 
 
 

 
 



10

 

 

Argumentari 
 
Democràcies sota control 
Qualitat, quantitat i control de la informació i el coneixement 

 
 

El Cicle de Diàlegs d’enguany consta de 8 sessions que pretenen aproximar alguns dels 
elements que condicionen i alteren el bon funcionament de les democràcies liberals degut a 
l’impacte de la idea de control, vigilància i seguretat en la gestió de la informació i el 
coneixement. 
 
Un dels elements que està tensionant les democràcies és el control de la informació i el control 
de la homologació del coneixement en el context de la revolució digital. El negoci de la 
informació, la utilització del Big Data per al control dels consumidors i ciutadans, els canvis 
en els mètodes inductius de persuasió, el foment de la ignorància activa, la manera en la que 
deliberem (o podem deliberar) en l’espai públic, el control dels votants a través de l’anàlisi Big 
Data del seu comportament electoral, la transformació de la identitat a través de les xarxes, 
com s’homologa el saber i per part de qui, els elements ètics de la ciberseguretat i l’anàlisi de 
ciberatacs en els que la nostra informació i privacitat són un element més de l’equació... El 
cicle vol posar l’accent en els elements de perill en el control del coneixement i la informació 
que posen en tensió la democràcia tal i com l’hem entesa en els darrers segles.  
 
Els populismes són sovint un símptoma i cal veure quina part prové del canvi de paradigma 
que comporta la revolució digital del coneixement i la informació presents. Estem davant 
d’unes democràcies sota control per part de nous oligopolis i grans empreses tecnològiques? 
Quin és el paper de les elits i els lobbies en aquest context? On queda el paper de l’Estat i la 
societat civil? Caldrà estar atents als elements que tensen els equilibris de la convivència, la 
igualtat i la justícia, en una Europa que encara noves eleccions i un món global en procés de 
transició. Unes alertes que requereixen atenció immediata per donar resposta a les inquietuds 
de la població que veu com aquest context remou moltes de les garanties de qualitat 
democràtica de les que hem gaudit fins ara. 
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Diàlegs 2018 Democràcies sota control 

-Cicle Palau Macaya Barcelona- 
 
 
D1. Dijous 27 de setembre de 2018 - 18.30 
El poder i el control de la ignorància  
 
 Marina Garcés. Filòsofa i assagista. Professora agregada a la Universitat Oberta de Catalunya 
 Ángel Gabilondo. Filòsof. Catedràtic de Metafísica de la Universidad Autónoma de Madrid, 

portaveu del Grup Parlamentari Socialista a l'Assemblea de Madrid i Ministre d'Educació (2009-
2011) 

 
"La ignorància, aliada amb el poder, és l’enemic més ferotge que pot tenir la justícia” escrivia l’escriptor 
i assagista James Baldwin. Unes paraules que porten a indagar també sobre el concepte de privilegi i 
a l’afavoriment de la iniquitat. És per aquest motiu que tant el poder, els privilegis i la ignorància són 
elements clau del control social però que en sentit contrari, també ho poden ser de la transformació 
social. Com s’ha gestionat i es gestiona l’accés al saber i el control de la ignorància? Són el revers l’un 
de l’altre? A qui recau aquesta responsabilitat? Quins efectes socials té? Quina vinculació trobem entre 
ignorància, desigualtats socials i baixa qualitat democràtica, i com s’ha vehiculat i s’hi ha pensat en 
termes històrics? Com es reverteix? 
 
 
D2. Dijous 4 d’octubre de 2018- 18.30 
Intel·ligència artificial, robotització i quarta revolució digital 
Relats utòpics i distòpics sobre el futur 
 
 Ramon López de Mántaras. Informàtic i físic. Professor d'Investigació i director de l'Institut 

d'Investigació en Intel·ligència Artificial del Consell Superior d'Investigacions Científiques 
(CSIC)  

 Lorena Jaume-Palasí. Directora executiva a AlgorithmWatch (Berlín). Membre del Grup de 
Savis sobre Intel·ligència Artificial i Big Data del Govern d’Espanya 

 
 
Des de diferents camps de saber i disciplines acadèmiques, es descriuen els temps actuals com un 
‘mentrestant’, un període de transició a l’espera que l’anomenada quarta revolució industrial transformi 
els patrons socials i es confirmi un canvi d’era protagonitzada pels robots, la virtualitat, la intel·ligència 
artificial i la biotecnologia En aquesta tessitura pensar el futur pot enlluernar-nos però pot ser també un 
espai que deixi enrere projeccions idealistes per a la construcció d’un món millor. El futur pot fer també 
por i es projecta en clau de supervivència. Com sobreviurem a l’impacte del big data i la intel·ligència 
artificial?. Quins elements ètics hem de tenir en compte en aquest context? Preocupacions legítimes 
que alimenten no poques distòpies que preveuen un món inevitablement més desigual que l’actual, 
amb escassetat de recursos naturals i amb humans desprovistos d’intimitat, alienats per una tecnologia 
invasiva i permanentment vigilats. Un pessimisme vital que contrasta amb la potència de la revolució 
científico-tècnica que si bé assegura canvis profunds sobre la manera d’organitzar-nos com a societat, 
també depara millores inqüestionables. 
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D3. Dimecres 10 d’octubre de 2018- 18.30 
Control i optimització de les dades de la ciutadania 
Com democratitzar la tecnologia? 
 
 Francesca Bria. Comissionada de Tecnologia i Innovació Digital de l'Ajuntament de Barcelona. 

Experta  en polítiques d'estratègia digital, tecnologia i informació 
 Rainer Kattel. Catedràtic d’Innovació i governança pública i vicedirector de l’Institute for 

Innovation and Public Purpose de la UCL (University College London). Research Professor a la 
Ragnar Nurkse School of Innovation and Governance, de la Tallinn University of Technology 

 
 
Facilitar el teu historial mèdic, el teu estat de comptes, la nòmina i les factures així com tota mena 
d’informació personal, des de l’edat, a l’estat civil, orientació sexual, fills, hobbies i ideologia política, 
tan pot ser inevitable com esdevenir un esport de risc. Pràcticament sense límits d’espai en 
l’emmagatzematge de dades, l’acumulació i creuament d’aquestes, possibilita obtenir una gran 
quantitat d’informació sobre cada ciutadà que l’administració pública ha de gestionar amb cura per 
oferir millors serveis i una millor administració dels elements col·lectius. Això transforma el paradigma 
actual, on la relació entre administració i administrat es basa en criteris de gestió i no tant en el potencial 
control individual de cadascú de nosaltres que de manera agregada pot ajudar a que obtinguem de 
l’administració millors serveis. Cal democratitzar les tecnologies també des de les institucions 
públiques, i especialment des de l’àmbit urbà on hi ha major proximitat. El ciutadà ha de poder saber 
qui desa, gestiona i controla la informació que ell mateix proporciona. Com podem garantir la 
confidencialitat i evitar el comerç de dades, però que aquestes ajudin a administrar-nos millor? En 
definitiva, quins perills i quines oportunitats ens afrontem quan parlem de sobirania tecnològica i 
governança pública? 

 
D4. Dijous 18 d’octubre de 2018- 18.30 
Vigilància del capitalisme digital  

 
 Evgeny Morozov.  Professor visitant a la Universitat de Stanford i Schwartz fellow a la New 

America Foundation.Investigador expert en les implicacions socials i polítiques de la tecnologia 
 Renata Ávila. Advocada internacional especialitzada en drets humans i en drets digitals. 

Directora executiva de la Fundación Ciudadano Inteligente. 
 
 
Els algoritmes ja fa temps que condicionen part de la nostra percepció del món a través de les xarxes 
socials o dels anuncis personalitzats que deriven de les nostres cerques a internet, per exemple. 
L’extrema personalització dels serveis derivada d’una acurada tasca en el creuament de dades per 
obtenir un perfil de persona i uns patrons de comportament en els que incidir, forma part de la nostra 
quotidianitat. Això, unit a la idea que pràcticament tot és susceptible de ser automatitzat i optimitzat, 
ens porta a endinsar-nos en el que els experts en diuen ‘capitalisme digital’ del qual n’alerten els seus 
riscos, molts d’ells vinculats als conceptes de control i vigilància. Cotxes autocontrolats, Bitcoin, comerç 
d'alta freqüència, internet de coses, xarxes socials, vigilància massiva, són conceptes que anem 
interioritzant sense aturar-nos a pensar quina lògica productiva, quin model negoci o quina incidència 
social i econòmica realment tenen. En parlem? 
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D5. Dijous 8 de novembre de 2018- 18.30 
El control TIC de la participació democràtica i el comportament electoral del votant 
 
  Antoni Gutiérrez-Rubí. Assessor de comunicació i consultor polític. Fundador i director 

d’Ideograma. Impulsor d’Apps4citizens 
 Rafael Rubio. Professor Titular del Departament de Dret Constitucional i director del grup de 

recerca sobre participació i noves tecnologies (i+dem) a la Universidad Complutense de Madrid. 
Subdirector d’Estudis i Investigació del Centre d’Estudis Polítics i Constitucionals 

 
Els canals democràtics d’obertura a la participació de la ciutadania solen estar vinculats a la lògica de 
la representació política. La tecnopolítica però ha obert tot un espectre des d’on col·laborar, participar, 
i incidir políticament modificant els habituals canals de relació entre les institucions político-
representatives i la societat. D’altra banda, en la darrera dècada hem vist passar de la desafecció 
política generalitzada -amb poques mobilitzacions socials i una baixa participació- a l’assoliment de 
percentatges de participació força elevats i manifestacions de certa rellevància.  
 
Com sempre ha existit, ha aflorat ara la propaganda per a incidir en la opinió pública de determinades 
democràcies en favor d’interessos de països tercers, però feta ara a través de les noves eines de 
persuasió que la tecnologia permet. D’altra banda, la televisió continua essent i esdevé un canal 
d’agitació i propaganda política majúscul, fins i tot per als joves, quan es pensava que era la xarxa i 
l’univers Twitter on ja es lliurava la batalla pel vot. A on es guanyen les eleccions? De quina manera 
es segmenta i es pot arribar a controlar l’elector? De quina manera hi pot haver ingerències electorals 
poc evidents per al ciutadà a partir de l’ús de les noves tecnologies? Des d’on es promou millor la 
participació política? Com es modula quan interessa i quan no interessa? Per part de qui? A on han de 
concentrar esforços els candidats i partits polítics? 

 
 
D6. Dijous 15 de novembre de 2018- 18.30 
Qui homologa el coneixement en la societat de la (des)informació? 
 
 Bjørn Stensaker. Catedràtic d’Educació Superior a la Universitat d’Oslo. Investigador Senior i 

Professor de recerca al NIFU (Nordic Institute for Innovation, Research and Education) 
 Andrea Saltelli. Professor adjunt al Centre d'Estudis de Ciències i Humanitats de la Universitat 

de Bergen (Noruega) i visitant Fellow al Open Evidence Research de la Universitat Oberta de 
Catalunya. 

 
 
Molts joves tenen amb Youtube una de les seves principals fonts d’accés al coneixement. Joves i no 
tan joves s’han familiaritzat amb els “vídeos tutorials”, les “ted Talk” i les comunitats d’aprenentatge 
online. Els cursos i estudis online a través de MOOCs (Massive Open Online Course) s’han ampliat i 
estès en nombre d’usuaris. I quasi la totalitat d’usuaris d’internet ha consultat Google i a la Wikipedia 
quan li ha calgut saber alguna cosa concreta sobre una malaltia, personatge o dada d’interès (no en 
va els metges han fet de la necessitat virtut i són el col·lectiu professional que més i millor actualitza i 
revisa el contingut de la Wikipedia). I tot quan l’homologació del saber segueix formalment lligada a 
l’Acadèmia que investiga i emet un coneixement amb l’homologació formal de les institucions públiques 
o la comunitat científica, que opera sovint en paral·lel al món de coneixement que la xarxa ha difós. 
Acadèmia, non-profit i mons menys formalitzats van de la mà remant en la mateixa direcció? És 
l’acadèmia -qui fins ara havia exercit aquesta funció homologadora- una institució àgil i fiable per a 
continuar homologant i difonent coneixement o és a la xarxa i en un context col·laboració on el 
coneixement es comparteix i s’amplifica? O són les noves corporacions tecnològiques les que més 
incideixen en la revolució educativa que s’aproxima? Voldríem que s’establís un diàleg entre aquests 
mons, més i menys regulats però que estan avui homologant coneixement aparentment de manera no 
fraudulenta, en plena societat de la informació i en un moment en que els referents a vegades es tornen 
difusos amb tots els riscos que això comporta. 
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D7. Dimecres 21 de novembre de 2018- 18.30 
Qui controla la informació i els mitjans de comunicació?  
 
 Milagros Pérez Oliva. Periodista al diari El País. Professora de periodisme i comunicació 

científica  
 Josef Trappel. Catedràtic de política i economia dels mitjans de comunicació i Cap del 

departament de recerca en comunicació a la Universitat de Salzburg. Membre del grup d’experts 
en pluralisme mediàtic i transparència de la propietat dels mitjans de comunicació del Consell 
d’Europa 

 
Les noves tecnologies i plataformes digitals són les que en gran mesura ens han permès obtenir 
informació més abundant, específica i més alternativa, sobre pràcticament qualsevol cosa. Una qüestió 
no menor si la unim al gran desconeixement i opacitat que hi ha alhora de saber com s’estructuren i es 
ramifiquen les corporacions mediàtiques que concentren bona part des mitjans de comunicació. Saber 
d’on ve la informació pot resultar tant o més important que la informació en si. Saber-ho redueix  la 
vulnerabilitat del ciutadà davant de la sobreabundància d’imputs informatius que rebem dels que 
qüestionem veracitat o credibilitat, precisament per desconèixer-me les fonts. Cal conèixer quines 
persones, grups empresarials, institucions i fons d’inversió incideixen professionalment, ideològica i 
financera en cada mitjà, per així dilucidar-ne millor les prioritats i interessos  que solen guiar l’emissió 
i profusió d’informacions. Qui controla la informació i els mitjans de comunicació avui? Qui gestiona i 
com els imaginaris i l’ús del llenguatge que circula a través dels mitjans de comunicació? 
 
 
 
D8. Dijous 29 de novembre de 2018- 18.30 
Ciberguerra i Ciberseguretat sota el Big Data 
 
 Margarita Robles Carrillo. Professora Titular de Dret Internacional Públic i Relacions 

Internacionals. Grup d’investigació Network Engineering & Security Group (NESG). Universidad 
de Granada 

 Ángel Gómez de Ágreda. Coronel de l'Exèrcit de l'Aire. Analista geopolític del Ministeri de 
Defensa. Cap de Cooperació del Comandament Conjunt de Ciberdefensa (MCCD, 2014-2016)  

 
L’estratègia de ciberseguretat de la Unió Europea del 2013 definia cinc prioritats estratègiques: 
aconseguir la ciberresiliència, reduir la ciberdelinqüència, desenvolupar capacitats de ciberdefensa, 
desenvolupar recursos industrials i tecnològics de ciberseguretat, i establir una política internacional 
coherent de ciberespai a la Unió Europea promovent els valors essencials de la Unió. Tres anys més 
tard, al 2016, es definien els mecanismes de cooperació i els requisits comuns de seguretat per als 
operadors de serveis essencials i els proveïdors de serveis digitals, i s’estableix l’obligació d’elaborar 
una estratègia nacional de seguretat de les xarxes i sistemes d’informació. Per què? L’inevitable ús 
d’Internet caracteritza la nostra quotidianitat que s’emmarca en un context propi d’un món en el que la 
seguretat constitueix la base sobre la que es possibilita el desenvolupament, també en un ciberespai 
que no va ser dissenyat per aquesta raó. D’aquesta manera cal posar èmfasi en el concepte de 
ciberdefensa  per tal de preguntar-nos sobre l’ús de la força en el ciberespai i per qüestions com la 
legítima defensa, el problema de les armes cibernètiques o els conceptes de dissuasió i distensió que 
constitueixen el nucli central del debat existent en el pla institucional i doctrinal sobre el conflicte en el 
ciberespai. Però també sabem que la hipervigilància té límits que convé observar-los i identificar-los 
Els perills estratègics vinculats a les noves tecnologies fan de l’espai virtual un camp cada vegada més 
essencial on es lliuren les guerres d’avui, més silents i asèptiques però igualment devastadores i que 
no se cenyeixen a períodes concrets ni a camps de batalla delimitats. Com es regula la guerra al 
ciberespai? Hi ha normes de com fer aquesta guerra? Què és ciberguerra i què no? Com es fa i quins 
límits té la ciberguerra des d’una democràcia? 
 
 
 



15

 

 

 

 

 
 
 



16

 

 

Diàleg x Diàleg 
Cicle Palau Macaya – Obra Social ‘la Caixa’ 

 Barcelona 2018 
 
 

 
 
 

 
 
 

Diàleg 1 
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Crònica 
 

Ángel Gabilondo i Marina Garcés inauguren el cicle de diàlegs 
sobre 'Democràcies sota control' 
El primer diàleg del cicle es va celebrar el passat 27 de setembre al Palau Macaya 
 

Amb el diàleg El poder i el control de la ignorància celebrat al Palau Macaya de Barcelona dijous 27 
de setembre de 2018 es va donar el tret de sortida a la vuitena edició del Cicle Diàlegs que promou la 
Fundació Ernest Lluch amb el suport de l'Obra Social 'la Caixa' dins del marc de la biennal del 
pensament de l'Ajuntament de Barcelona, per reflexionar sobre 'Democràcies sota control'. Els 
protagonistes del primer diàleg varen ser els filòsofs Ángel Gabilondo i Marina Garcés, segurament 
dos dels pensadors espanyols contemporanis que millor combinen l'agudesa analítica, el coneixement 
expert, el batec social i la vocació divulgativa. Aspectes que varen quedar ben palesos al llarg d'un 
diàleg còmplice però exigent, en el que va ser un extraordinari tret de sortida  un cicle que pretén 
debatre sobre aquelles qüestions que atenallen la democràcia de les societats contemporànies, ja sigui 
per un excés de vigilància i control, ja sigui per una vulnerabilitat permanent vinculada a la idea de 
pèrdua de seguretats i d'intempèrie. I en aquest sentit, saber, ignorar i actuar s'entrecreuen 
endimoniadament. I és que en aquest viatge per l'exploració dels significats del saber, el poder i la 
ignorància amb cites a Aristòtil, Foucault, Diderot entre altres pensadors, els dialoguistes van teixir una 
conversa exquisita i amena centrada en l'exploració i la diagnosi del que es considera coneixement, 
quin ús en fa el poder i quin poder -i paradoxalment- quina ignorancia comporta voler i poder saber 
més. 
 

 
 
Galeria 
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Crònica 
 

López de Mántaras i Jaume-Palasí incideixen en els reptes socials de l’IA 
Segon diàleg sobre 'Democràcies sota control' al Palau Macaya de Barcelona 

 

 
 Amb el diàleg Intel·ligència artificial, 
robotització i quarta revolució 
digital celebrat al Palau Macaya de 
Barcelona el dijous 4 d’octubre de 2018 es 
va prosseguir amb el cicle anual de Diàlegs 
que promou la Fundació Ernest Lluch amb 
el suport de l'Obra Social 'la Caixa' -enguany 
dins del marc de la biennal del pensament 
de l'Ajuntament de Barcelona- per 
reflexionar sobre 'Democràcies sota control'. 
El tema d’aquest segon diàleg va ser els 
reptes socials de la robotització, la 
intel·ligència artificial (IA) i la revolució 
digital. I els seus protagonistes varen 
ser Ramon López de Mántaras, director de 
l'Institut d'Investigació en Intel·ligència 
Artificial del CSIC i Lorena Jaume-Palasí, 
directora executiva d’AlgorithmWatch 
(Berlín), dos perfils diferents però 
complementaris per a desmentir algunes 
idees preconcebudes de l’IA així com per 
entendre i aprofundir sobre les 
conseqüències socials de l’anomenada 
revolució algorítmica. 

 
Aspectes com ara què entenem per IA, o bé, que ha suposat l’entrada en l’era digital per a la 
humanitat varen ser els punts d’inici d’un diàleg amè i equilibrat, on l’enfocament científic i el social 
varen casar a la perfecció. En aquest sentit López de Mántaras va desmentir el mite de la màquina 
humanitzada, en el sentit que l’IA i la robotització no deixen de ser màquines capaces d’automatitzar 
processos i d’aprendre a partir de les dades generades, però no d’interpretar les dades com ho faria 
un ésser humà. Per tant, ja d’entrada va caure un dels elements distòpics entorn de l’IA. En la 
mateixa línia va intervenir Jaume-Palasí, qui posava l’accent no en la potencialitat substitutòria i les 
pors al respecte que les màquines ens substitueixin -aspecte que no li genera especial preocupació- 
sinó en la necessitat que tenim d’entendre i corregir les derivades socials dels algoritmes que ajuden 
en l’optimització de certs processos. En aquest sentit va exposar que el problema no radica ni en 
compartir dades (al contrari, en camps com la medicina són especialment útils) ni en l’ús 
d’algoritmes, sinó en els biaixos interpretatius que se’n puguin derivar. D’altra banda, va esdevenir 
relevant la proposta de Jaume-Palasí al respecte de deixar d’entre Google i Facebook i alres grans 
companyies-serveis, com això, com a companyies prestadores de serveis per tal d’entendre-les com 
a proveïdores d’infaestructura digital, el que en certs aspectes les apropa a la idea de bé públic. Una 
idea trencadora amb la qual es va posar punt i final en un diàleg expert però divulgatiu, que va 
satisfer al públic assistent que va omplir la sala d’actes del Palau Macaya. 
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Diàleg 3 
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Crònica 
 
Bria i Kattel dialoguen sobre el paper del ciutadà i de l'administració pública 
en l'era del big data 
Tercer diàleg del cicle 'Democràcies sota control' al Palau Macaya de Barcelona 
 
 

Amb el diàleg Control i optimització de les dades de la 
ciutadania celebrat al Palau Macaya de Barcelona el 
dimecres 10 d’octubre de 2018 es va prosseguir amb el cicle 
anual de Diàlegs que promou la Fundació Ernest Lluch amb 
el suport de l'Obra Social 'la Caixa' -enguany dins del marc 
de la biennal del pensament de l'Ajuntament de Barcelona- 
per reflexionar sobre 'Democràcies sota control'. La qüestió 
principal d’aquest tercer diàleg va ser com preservar el bé 
comú, els drets de ciutadania i les dades dels ciutadans en 
un món caracteritzat pel Big data, les màquines i robots amb 
capacitat d'aprenentatge i una flagrant concentració 
empresarial en corporacions privades que s'escapen del 
control públic. Els reptes són grans però no per això cal 
renunciar a l'optimització dels serveis socials i  de ciutadania 
gràcies als avenços tecnològics. Els  protagonistes del 
diàleg d'ahir al Palau Macaya varen ser el Catedràtic 
d’Innovació i governança pública i vicedirector de l’Institute 
for Innovation and Public Purpose de la UCL (University 
College London), Rainer Kattel, i la comissionada de 

Tecnologia i Innovació Digital de l'Ajuntament de Barcelona, Francesca Bria, experta i assessora en 
polítiques d'estratègia digital, tecnologia i informació. 
 
El diàleg va començar amb una mirada atenta al cas estonià, país d'orígen de Rainer Kattel i exemple 
paradigmàtic d'estat-tech, en el que un seguit de circumstàncies van afavorir en la conversió d'aquest 
país bàltic en un referent europeu i mundial en matèria d'e-government, e-administration i e-
management. El fet de ser un país petit, nou i d'estar envoltat d'un cert know-how i teixit industrial 
tecnològic va possibilitar que Estonià esdevingués un país propici per implementar polítiques asades 
en l'optimització de dades en benefici de la ciutadania, tals com el DNI electrònic que pemet votar, 
accedir a serveis socials, etc. 
 
Del cas d'Estonia es va passar a la realitat europea. La difícil realitat europea en la que Francesca Bria 
hi va voler posar especial èmfasi, sobretot en la necessitat de crear un marc favorable a la protecció 
de dades dels ciutadans i d'estimular polítiques públiques i governamentals en pro de mesures 
reguladores per tal que la prestació de serveis via tecnologia no es faci seguint criteris comercials i 
privats, sinó amb vocació de servei públic. En aquest sentit, ambdós dialoguistes van incidir en la 
necessitat de preservar l'esfera pública dels interessos privats, que d'altra banda ja hi operen o que si 
més no ja accedeixen a un volum ingent de dades dels ciutadans, una qüestió que més que combatre-
la cal revertir-la. Segons Bria cal que el ciutadà determini quan, on i amb qui vol compartir o 
proporcionar dades que per a ell són importants o suceptibles de preservar, com ara informació mèdica, 
etc. 
 
El diàleg va ser amè, fluïd i còmplice i va estimular no poques reflexions al voltant d'una qüestió candent 
que requereix una millor atenció, tan de polítics com dels propis ciutadans. 
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Diàleg 4 
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Crònica 
 

La vigilància del capitalisme digital al descobert, de la mà d'Evgeny Morozov i 
Renata Ávila 
Quart diàleg del cicle 'Democràcies sota control' al Palau Macaya de Barcelona 
 
 
 
 

Amb el diàleg Vigilància del capitalisme 
digital celebrat al Palau Macaya de 
Barcelona el dijous 18 d'octubre de 
2018 es va prosseguir amb el cicle 
anual de Diàlegs que promou la 
Fundació Ernest Lluch amb el suport de 
l'Obra Social 'la Caixa' -enguany dins 
del marc de la biennal del pensament 
de l'Ajuntament de Barcelona- per 
reflexionar sobre 'Democràcies sota 
control'.  

 
Aquest quart diàleg comptava amb la 
presència de dues persones expertes 
en  l'analisi i l'activisme vinculat a 
l'empoderament ciutadà en l'era del 

capitalisme digital, com són l'nvestigador expert en les implicacions socials i polítiques de la 
tecnologia Evgeny Morozov,  i l'advocada i directora executiva de la Fundación Ciudadana 
Inteligente, Renata Ávila. Bielorús resident a Barcelona, el primer, i guatemalteca que viu a Xile, la 
segona, van protagonitzar un diàleg còmplice, àgil i ric en exemples, a través dels quals el públic 
assistent va poder fer-se una idea prou precisa de la naturalesa i evolució de l'impacte social, polític i 
econòmic del món digital i global. Un impacte a diferents nivells. D'entrada a les propies persones, 
sotmeses a un evident canvi d'hàbits i descoberta de noves vulnerabilitats relacionades amb l'impacte 
massiu de dades, de la immediatesa i dels pocs filtres amb les que les rebem i proporcionem. En 
aquest sentit, Morozov va iniciar el diàleg amb una precisa desripció de com s'havia dut a terme la 
revoluci´digital i de quina manera el model iniciat a Sillicon Valley i als EUA s'ha acabat imposant a tot 
occident, de manera acrítica i gràcil, al començament, i amb més zel i precaució en l'actualitat, moment 
en el que la geopolítica i l'economia que mou el negoci digital dibuixen un món dominat per dos models: 
el xinès i el nodamericà. D'aquest fenomen d'hegemonia digital, en el Rússia comença a agafar perfil 
propi i Europa, s'espera que en part, també ho faci aviat, Renata Ávila ho parafraseja amb el fenomen 
de la colonització, per tal d'argumentar que el qu s'ha viscut fins ara és un fenomen de colonització 
digital. En aquest punt Morozov insisteix en la dimensió econòmica del fenòmen, ja que els beneficis 
ingents es concentren en poques mans, poques empreses de dimensions gegantines (més potents 
que molts estats-naió) i pocs paisos en els que hi ha un retorn social positiu. Per aquest motiu, ambdós 
dialoguistes coincidien en la necessitat sinó urgència d'intervenir-hi, com a individus, comunitats, 
municipis i governs, doncs el repte passa per reorientar la lògica vigent d'un capitalisme digital 
desvinculat dels drets i interessos ciutadans, a nous patrons, més contributius i menys extractius. 
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Crònica 
 
L'impacte de les TIC en la política i campanyes electorals, de la mà d'Antoni 
Gutiérrez Rubí i Rafael Rubio 
Cinquè diàleg del cicle 'Democràcies sota control' al Palau Macaya 
 
 

Amb el diàleg El control TIC de la participació 
democràtica i el comportament electoral del 
votantcelebrat el dijous 8 de novembre de 2018 
es va prosseguir amb el cicle anual de Diàlegs 
que promou la Fundació Ernest Lluch amb el 
suport de l'Obra Social 'la Caixa' -enguany dins 
del marc de la biennal del pensament de 
l'Ajuntament de Barcelona- per reflexionar 
sobre 'Democràcies sota control', al Palau 
Macaya de Barcelona. Aquest cinquè diàleg va 
reunir a dos experts de l'assessoria i la 
comunicació política com són Antoni 
Gutiérrez Rubí i Rafael Rubio, qui des de 

punts de vista diferents però complementaris van dialogar sobtre una qüestió cada vegada més 
present en les campanyes electorals i en les estratègies de comunicació contemporànies. 
 
El diàleg va fluir des de la complicitat professional dels protagonistes fet que va desencadenar una 
conversa amena i divulgativa sobre la potencialitat i riscos del big data i l'elaboració de perfils cada 
cop més precisos a on dirigir missatges cada vegada més personalitzats, precisos i eficaços a l'hora 
de decantar el sentit del vot. A les habituals preguntes de què es comunica, quins temes han d'incidir 
en una campanya i com fer-ho, ara cal sumar-li enquin moment cal dir què i què cal dir a qui. En 
aquest punt la tecnologia digital esdevé cabdal, però també ens equivocaríem en deixar de banda 
qüestions de índole ètica i moral, doncs ambdós dialoguistes van convenir en la necessitat de 
treballar des del rigor i la respectibilitat del candidat i de les seves idees. 
 
El proper diàleg tindrà lloc el dijous vinent 15 de novembre de 2018 a les 18:30h al Palau Macaya 
Barcelona i versarà sobre Qui homologa el coneixement en la societat de la (des)informació? i 
comptarà amb la participació de Bjørn Stensaker, catedràtic d’Educació Superior a la Universitat 
d’Oslo. Investigador Senior i Professor de recerca al NIFU (The Nordic Institute for Innovation, 
Research and Education) i Andrea Saltelli, professor adjunt al Centre d'Estudis de Ciències i 
Humanitats de la Universitat de Bergen (Noruega) i visitant Fellow al Open Evidence Research de 
la Universitat Oberta de Catalunya. 
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Crònica 
 
 
Saltelli i Stensaker reflexionen sobre l'homologació del coneixement en la 
societat de la (des)informació 
Sisè diàleg del cicle 'Democràcies sota control' al Palau Macaya 
 
 

 
Amb el diàleg Qui homologa el coneixement en la societat 
de la (des)informació? celebrat al Palau Macaya de 
Barcelona el dijous 15 de novembre de 2018 es va 
prosseguir amb el cicle anual de Diàlegs que promou la 
Fundació Ernest Lluch amb el suport de l'Obra Social 'la 
Caixa' -enguany dins del marc de la biennal del pensament 
de l'Ajuntament de Barcelona- per reflexionar sobre 
'Democràcies sota control'. 

 
Aquest sisè diàleg va comptar amb la presència dels 
acadèmics Andrea Saltelli i Bjorn Stensaker,experts en 
l'analisi i l'avaluació de la producció científica, el primer; i en 
l'estudi de la transformació dels sistemes educatius i de la 
transmissió del coneixement, el segon. Ambdós van 
protagonitzar un diàleg robust en el que van poder plantejar 
les principals qüestions que avui dia caracteritzen el debat 
sobre qui i com s'homologa el coneixement. Un debat etern 
i latent que en moments determinats coincidint en canvis 

socials profunds impacta amb més força. És el cas d'ara, moment d'interacció de difrerents elements 
que van des dels efectes de l'impacte de la postmodernitat a la revolució tecnològica, de l'educació 
superior de masses a la sobreproducció científica, del prestigi acadèmic a la proletarització de 
l'investigador i al professorat precari, a banda del sempre dificil encaix público-privat, presencialitat-
virtualitat i interessos empresarials- independència científica. Factors que dmostren tan l'oportunitat 
i importància de saber qui homologa el coneixement avui ia i quin paper ha de jugar la universitat 
del present i de fuitur immedat, de la mateixa manera que evidencia que estem davant d'una qüestió 
de gran complexitat. 
 
El proper diàleg tindrà lloc el dimecres 21 de novembre de 2018 a les 18:30h al Palau Macaya 
Barcelona i versarà sobre Qui controla la informació i els mitjans de comunicació? i comptarà amb 
la participació de Milagros Pérez Oliva, periodista al diari El País i professora de periodisme i 
comunicació científica a diversos postgraus (UPF,UAM); i Josef Trappel, catedràtic de política i 
economia dels mitjans de comunicació i Cap del departament de recerca en comunicació a la 
Universitat de Salzburg. Membre del grup d’experts en pluralisme mediàtic i transparència de la 
propietat dels mitjans de comunicació del Consell d’Europa. 
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Crònica 
 
Milagros Pérez Oliva i Josef Trappel reflexionen sobre qui controla la 
informació i els media 
Setè diàleg del cicle 'Democràcies sota control' al Palau Macaya 
 
 
Amb el diàleg Qui controla la informació i els mitjans de comunicació? celebrat al Palau Macaya de 
Barcelona el dimecres 21 de novembre de 2018 es va prosseguir amb el cicle anual de Diàlegs que 
promou la Fundació Ernest Lluch amb el suport de l'Obra Social 'la Caixa' -enguany dins del marc 
de la biennal del pensament de l'Ajuntament de Barcelona- per reflexionar sobre'Democràcies sota 
control'. Aquest setè diàleg va comptar amb la presència de l’acadèmic Josef Trappel i de la 
periodista Milagros Pérez Oliva, un bon tàndem per a debatre un tema cabdal com és el dels 
mitjans de comunicació en plena societat de la informació. 
  
 
Amb un títol explícit i una temàtica complexa, el diàleg va començar amb una intervenció inicial de 
Pérez Oliva qui va contextualitzar la situació d'incertesa i de transició en la que viuen bona part dels 
mitjans de comunicació arreu del món, fruit d'un solapament de tres crisis: econòmica, de model 
empresarial i de credibilitat. Al seu torn, Trappel, va afegir que també hi ha una crisi generacional en 
la que els joves d'entre 12 i 25 anys que ja no accedeixen a la informació ni per la premsa escrita, 
ni per la tele ni la ràdio, sinó que el seu accés és exclusivament a través de l'smartphone, 
representen la primera generació de no-lectors de diari en paper. La periodista així ho va corroborar 
a través de l'experiència viscuda a El País, que li ha permès constatar el canvi de paradigma que 
impossibilita l'estratègia clàssica de resistir durant la crisi uns 5 o 6 anys i després confiar que amb 
la recuperació econòmica, tot tornarà a lloc: lectors, ingressos per publicitat i prestigi de la capçalera. 
Però no és així ja que la paradoxa actual és que un diari com el Pais creix en lectors totals, sobretot 
en l'edició digital, però aquests lectors consumeixen informació gratuitament doncs encara no s'ha 
consolidat la monetarització dels diaris digitals. 
 
Segons Trappel en menys de 20 anys s'ha modificat pràcticament  tot: model de propietat, model de 
negoci i la manera de comunicar i d'informar -contingut més directe, més curt i sintètic. Tanmateix 
va insistir en què no cal caure en el pessimisme doncs la necesitat d'estar ben informats creix, la 
demanda d'informació no cessa i la funció social del periodisme, de tenir uns professionals 
independents i rigorosos, augmenta al mateix temps que el fenomen de les fake news s'estén. Un 
fenomen que l'acadèmic austríac l'interpreta com un reviscolament d'una pràctica antiga i que no 
comportarà la desaparició dels mitjans ni l'afebliment de la democràcia, al contrari, pot reforçar 
encara més el valor de la tasca  periodística.  
 
El finançament dels mitjans, el model de negoci que passa per esdevenir plataformes multimèdies 
al curt termini i de pagament (a mig termini) i les relacions del quart poder amb els altres poders, 
lobbies, grups de pressió i entitats financeres, va desencadenar una mena conversa entre ambdós 
dialoguistes, Pérez oliva en un pla més descriptiu del panorama mediàtic espanyol i català, i Trappel, 
posant-ho n context amb les grans tendències europees i mundials. D'aquesta manera la conversa 
bilingue castella/anglès va fluir i va mantenir ben atents a tots els assistents que ahir omplien la saa 
d'actes del Palau Macaya. 
 
El proper diàleg serà el darrer del cicle d'enguany i tindrà lloc el dijous vinent 29 de novembre de 
2018 a les 18:30h al Palau Macaya Barcelona i versarà sobre Ciberguerra i Ciberseguretat sota el 
Big Data i comptarà amb la participació de Margarita Robles Carrillo, professora Titular de Dret 
Internacional Públic i Relacions Internacionals. Grup d’investigació Network Engineering & Security 
Group (NESG). Universidad de Granada; i Ángel Gómez de Ágreda, coronel de l'Exèrcit de l'Aire. 
Analista geopolític del Ministeri de Defensa. Cap de Cooperació del Comandament Conjunt de 
Ciberdefensa (MCCD) (Febrer 2014 - juliol 2016) Representant espanyol en el Centre d'Excel·lència 
de Cooperació en Ciberseguretat de l'OTAN entre 2014 i 2016. 
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Diàleg 8 
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Crònica 
 
Nocions de ciberguerra i ciberseguretat de la mà de Margarita Robles-Carrillo 
i Ángel Gómez de Ágreda 
 
Amb el diàleg Ciberguerra i Ciberseguretat sota el Big Data celebrat al Palau Macaya de Barcelona 
el dijous 29 de novembre de 2018 es va posar punt i final al cicle de diàlegs d'enguany, dedicat a 
les 'Democràcies sota control'. Aquest cicle anual de Diàlegs que promou la Fundació Ernest Lluch 
amb el suport de l'Obra Social 'la Caixa' -enguany dins del marc de la biennal del pensament de 
l'Ajuntament de Barcelona- pretén aproximar la reflexió experta sobre aquelles qüestions que 
promouen o dificulten la generació de qualitat democràtica. El vuitè i darrer diàleg del cicle va 
comptar amb la presència de l’acadèmica Margarita Robles Carrillo i del militar Ángel Gómez de 
Ágreda, un molt bon tàndem de dialogants per a debatre un tema cabdal com és el del la seguretat 
del ciberespai , des de punts de vista diferents però complementaris.  
 
La temàtica del diàleg no portava a confusió. Hi ha un ciberespai, hi ha activitat en aquest ciberespai, 
hi ha necessitat i voluntat de controlar-lo, hi ha dificultats legals i vulnerabilitats tecnològiques per tal 
de fer-lo un lloc segur. D'aquí la multiplicitat d'interessos que hi entren en joc, des d'interessos 
estatals a empresarials i personals. Quins interessos? Tots els que tinguin a veure amb l'adquisició 
i gestió de la informació. És a dir, gairebé tot és suceptible de ser una font potencial d'informació 
sobre alguna cosa suscetible d'interessar a algú. Amb aquesta lògica, com sabem que estem sent 
agredits o atacatssisovint desconeixem que estem proporcionant dades a tercers? 
 
Ambdós dialoguistes es van aproximar a les qüestions que anaven obrint i tancant en aquesta 
conversa còmplice i dinàmica, fins arribar a polemitzar en ocasions puntuals però sempre des del 
màxim respecte a la discrepància. i és que més que una discrepància conceptual el que s'observava 
eren dues maneres daproximar-se al repte de reglar el ciberespai. D'una banada, la mirada de jurista 
especialitzada en dret internacional com és la de la Margarita Robles. I l'altra, la militar, que oferia 
el coronel Gómez de Ágreda.Enuna s'incidia en com poder traslladar les normes i marcs 
reguladorsde la gestió del conflicte de la que fins ara s'han dotat els estats,acom combatre la 
criminalitat al ciberespai, i en com operar en nom dels estats en termes d'intel·ligència. 
 
D'aquesta manera la conversa va fluir i es va fer amena per un públic, que una vegada omplia la 
sala d'actes del Palau Macaya, recinte que ha acollit l'exitós cicle sobre Democràcies sota control, 
que al llarg de  vuit sessions ha tractat qüestions com el control de la ignorància, la Intel·ligència 
artificial, el control i optimització de les dades de la ciutadania, la vigilància del capitalisme digital, 
les TIC i les eleccions, l'homologació del coneixement, el control dels mitjans de comunicació i la 
cibersegutat. 
 
L'any vinent, més. A partir d'avui ja comencem a preparar el nou cicle de diàlegs de cara l'any vinent. 
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Relatòries i vídeos del cicle de diàlegs 'Democràcies sota control' 
 
 
 

 
 
El Palau Macaya de l'Obra Social 'la Caixa' ha editat els vídeos del cicle d'enguany, dedicats a 
les Democràcies sota control. D'altra banda, Tecpol. vinculada a Ideograma ha col·laborat 
amb el cicle fent-ne les corresponents relatòries, que també enllacem a continuació. 
 
 
El Cicle de Diàlegs 2018 ha constat de 8 sessions, totes elles celebrades al Palau Macaya de 
Barcelona i amb gran concurrència de públic.  

 

 
 
 
Dijous 27 de setembre de 2018 - 18.30 
El poder i el control de la ignorància  
 
 
 Marina Garcés. Filòsofa i assagista. Professora agregada a la Universitat Oberta de 

Catalunya 
 Ángel Gabilondo. Filòsof. Catedràtic de Metafísica de la Universidad Autónoma de Madrid, 

portaveu del Grup Parlamentari Socialista a l'Assemblea de Madrid i Ministre d'Educació 
(2009-2011) 

 
accedeix a la relatòria de Tecpol.- Ideograma 
accedeix a la crònica de la Fundació Ernest Lluch 
 

 

 
 
 
 

 
Dijous 4 d’octubre de 2018- 18.30 
Intel·ligència artificial, robotització i quarta revolució digital.  
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Relats utòpics i distòpics sobre el futur 
 
 
 Ramon López de Mántaras. Informàtic i físic. Professor d'Investigació i director de l'Institut 

d'Investigació en Intel·ligència Artificial del Consell Superior d'Investigacions Científiques 
(CSIC) 

 Lorena Jaume-Palasí. Directora executiva a AlgorithmWatch (Berlín). Membre del Grup de 
Savis sobre Intel·ligència Artificial i Big Data del Govern d’Espanya 

 
accedeix a la relatòria de Tecpol.- Ideograma 
accedeix a la crònica de la Fundació Ernest Lluch 

 
 

 
 
 
 

Dimecres 10 d’octubre de 2018- 18.30 
Control i optimització de les dades de la ciutadania 
Com democratitzar la tecnologia? 
 
 
 Francesca Bria. Comissionada de Tecnologia i Innovació Digital de l'Ajuntament de 

Barcelona. Experta en polítiques d'estratègia digital, tecnologia i informació 
 Rainer Kattel. Catedràtic d’Innovació i governança pública i vicedirector de l’Institute for 

Innovation and Public Purpose de la UCL (University College London). Research Professor a 
la Ragnar Nurkse School of Innovation and Governance, de la Tallinn University of 
Technology 

 
accedeix a la relatòria de Tecpol.- Ideograma 
accedeix a la crònica de la Fundació Ernest Lluch 
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Dijous 18 d’octubre de 2018- 18.30 
Vigilància del capitalisme digital 
(accedeix a la relatòria de Tecpol.) 
 
 Evgeny Morozov. Professor visitant a la Universitat de Stanford i Schwartz fellow a la New 

America Foundation.Investigador expert en les implicacions socials i polítiques de la 
tecnologia 

 Renata Ávila. Advocada internacional especialitzada en drets humans i en drets digitals. 
Directora executiva de la Fundación Ciudadano Inteligente. 

 
 
accedeix a la relatòria de Tecpol.- Ideograma 
accedeix a la crònica de la Fundació Ernest Lluch 

 
 

 
 
 
 

Dijous 8 de novembre de 2018- 18.30 
El control TIC de la participació democràtica i el comportament electoral del votant 
 
 
 Antoni Gutiérrez-Rubí. Assessor de comunicació i consultor polític. Fundador i director 

d’Ideograma. Impulsor d’Apps4citizens 
 Rafael Rubio. Professor Titular del Departament de Dret Constitucional i director del grup de 

recerca sobre participació i noves tecnologies (i+dem) a la Universidad Complutense de 
Madrid. Subdirector d’Estudis i Investigació del Centre d’Estudis Polítics i Constitucionals 

 
accedeix a la relatòria de Tecpol.- Ideograma 
accedeix a la crònica de la Fundació Ernest Lluch 
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Dijous 15 de novembre de 2018- 18.30 
Qui homologa el coneixement en la societat de la (des)informació? 
 
 
 Bjørn Stensaker. Catedràtic d’Educació Superior a la Universitat d’Oslo. Investigador Senior i 

Professor de recerca al NIFU (Nordic Institute for Innovation, Research and Education) 
 Andrea Saltelli. Professor adjunt al Centre d'Estudis de Ciències i Humanitats de la 

Universitat de Bergen (Noruega) i visitant Fellow al Open Evidence Research de la Universitat 
Oberta de Catalunya. 

 
accedeix a la relatòria de Tecpol.- Ideograma 
accedeix a la crònica de la Fundació Ernest Lluch 

 
 

 
 
 
 

Dimecres 21 de novembre de 2018- 18.30 
Qui controla la informació i els mitjans de comunicació? 
(accedeix a la relatòria de Tecpol.) 
 
 
 Milagros Pérez Oliva. Periodista al diari El País. Professora de periodisme i comunicació 

científica 
 Josef Trappel. Catedràtic de política i economia dels mitjans de comunicació i Cap del 

departament de recerca en comunicació a la Universitat de Salzburg. Membre del grup 
d’experts en pluralisme mediàtic i transparència de la propietat dels mitjans de comunicació 
del Consell d’Europa 

 
accedeix a la relatòria de Tecpol.- Ideograma 



54

 

 

accedeix a la crònica de la Fundació Ernest Lluch 
 

 

 
 
 
 

Dijous 29 de novembre de 2018- 18.30 
Ciberguerra i Ciberseguretat sota el Big Data 
 
 
 Margarita Robles Carrillo. Professora Titular de Dret Internacional Públic i Relacions 

Internacionals. Grup d’investigació Network Engineering & Security Group (NESG). 
Universidad de Granada 

 Ángel Gómez de Ágreda. Coronel de l'Exèrcit de l'Aire. Analista geopolític del Ministeri de 
Defensa. Cap de Cooperació del Comandament Conjunt de Ciberdefensa (MCCD, 2014-
2016) 

 
 
accedeix a la relatòria de Tecpol.- Ideograma 
accedeix a la crònica de la Fundació Ernest Lluch 
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Editat a finals de juny de 2018 en castellà per Editorial Milenio i la Fundació Ernest Lluch, el llibre 
resultant del Cicle de Diàlegs 2017 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. 

 
 

 

 

Novetat editorial 2018 
8 Diálogos sobre Democracias Violentadas 
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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 
interpel·la directament a l'element 

violent a Europa. Violència a Europa: són compatibles democràcia, estat de dret i violència? compta 
amb la complementarietat de sabers del codirector del Collège d'Études Mondiales, director d'estudis 
de l'École des Hautes Études en Sciences Socials de París i director de la Maison de la Fondation 
des Sciences de l'Homme, Michel Wieviorka, acompanyat del periodista, contributing editor a 
Politico, i excorresponsal i cap de la delegació de Reuters a Paris, Bonn, Londres, Berlin, Brussel.les, 
Teheran, Palestina / Israel (1986-2016) Paul Taylor. En el mateix reflexionen sobre com 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? 

El segon diàleg es va dedicar a analitzar el Declivi democràtic i riscos polítics de la desigualtat 
econòmica. ¿Com es aparta la gent de la presa de decisions? amb la presència de José Fernández-
Albertos, científic Titular d'OPIS de l'Institut de Polítiques i Béns Públics del CSIC i de Belén 
Barreiro directora de MyWord i expresidenta del Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS). En el 
mateix van entrar a valorar els efectes sociopolítics de la desigualtat i els riscos d'inestabilitat que 
aquests poden comportar en un context com l'espanyol. 

En tercer lloc, es va abordar un dels elements clau per a la convivència en un món interrelacionat i 
divers en el diàleg Diversitat i contra-diversitat. Convivència i qualitat democràtica a Europa, amb 
Xavier Martínez-Celorrio, professor de Sociologia de la Universitat de Barcelona i investigador de 
l'CRIT (Creativitat, Innovació i Transformació Urbana), i Gemma Pinyol, directora de l'Àrea de 
Migracions i Diversitat en Instrategies. Investigadora associada del GRITIM-UPF i experta del 
Consell d'Europa en el projecte Intercultural Cities. 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 fer-ho possible. 

Totes les revolucions tecnològiques han portat amb si 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 les 
macrocomputadoras ens interpel·len de nou sobre com idear un pacte social que integri la 
materialització d'aquestes evolucions tecnològiques i el que això significa per al treball de la gent, la 
seva ordre de prioritats, i la pròpia condició d'humanitat. Aquestes reflexions van ser objecte d'un 
diàleg i quart capítol del llibre sota el títol Evolució tecnològica i el seu impacte en democràcia que 
va comptar amb la visió experta d'Andrés Ortega Klein, director de l'Observatori de les Idees i 
investigador associat del Reial Institut Elcano i Genís Roca, fundador i president de RocaSalvatella. 
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El cinquè capítol aprofundeix sobre Quan s’acaba una democràcia? De la corrupció a la restricció 
de drets i llibertats, amb Fernando Vallespín, catedràtic de Ciència Política a la Universitat 
Autònoma de Madrid i Victor Lapuente, professor al Department of Political Science i Research 
Fellow at the Quality of Government Institute (QoG Institute), Universitat de Gothenburg. 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? 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? 

El sisè capítol exposa el diàleg entre Jordi Puiggalí, fundador i vicepresident de Recerca i Gerent 
de Seguretat de Scytl Secure Electronic Voting, SA i Borja Adsuara, professor, advocat i consultor, 
expert en Dret i Estratègia Digital que ha ocupat càrrecs públics com els de Director General per al 
Desenvolupament de la Societat de la Informació, Director de l'Observatori de Telecomunicacions i 
de la Societat de la Informació, i director general de Red.es. Tots dos van participar en un diàleg 
titulat Ciutadans sota vigilància Participació, seguretat i privacitat en les democràcies liberals, en què 
van posar sobre la taula com la tecnologia de la informació i la interconnectivitat estan canviant molts 
patrons de control de les nostres dades, conducta i models relacionals i estem a les portes de la 
introducció d'una nova forma de votar, deliberar i decidir assumptes polítics. L'e-democràcia i la 
tecnopolítica permeten obrir perspectives suggerents però que alhora ens generen dubtes. 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? 
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? 

El setè capítol integra el diàleg entre Carola García-Calvo, investigadora del programa de terrorisme 
global del Reial Institut Elcano, Anna Terrón, presidenta de Instrategies i exsecretària d'Estat 
d'Immigració i Emigració i Dolors 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 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 tanca amb un últim capítol que integra el diàleg introduït pel corresponsal New 
York Times a Espanya i Portugal, Raphael Minder, i protagonitzat per Enric Juliana, periodista 
sotsdirector de la Vanguardia i el periodista Iñaki Gabilondo, en un diàleg que porta com a títol de 
la degradació de la deliberació pública en les democràcies liberals. Internet, informació i mitjans de 
comunicació. La democràcia liberal o burgesa, havia estat definida com government by discussió. 
L'era de la informació, el control dels mitjans per grans empreses de comunicació, 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", influeixen en una 
degradació del debat públic en pro d'un espectacle poques vegades edificant i van ser objecte 
d'anàlisi per part de dos dels millors i exemplars periodistes espanyols. 

 

* Text extret de la Introducció del llibre a càrrec de Ferriol Sòria, director de la Fundació Ernest Lluch 
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Contingut i capítols: 
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Descripció. Primera edició d’aquest cicle de 5 diàlegs impulsats per l’IVIE i la Fundació Ernest Lluch 
i que se centrarà en tractar aspectes relacionats amb la desigualtat econòmica i la democràcia 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diàlegs sobre desigualtats i democràcia a València - IVIE 
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Organitzadors 
 
El Ivie (1990) és un centre dedicat al desenvolupament i foment de la investigació econòmica i al 
seu projecció en l'àmbit nacional i internacional. Per assolir aquests objectius: realitza i difon treballs 
d'investigació que responen a necessitats específiques, crea bancs de dades que milloren la 
informació econòmica, accessible per a la comunitat científica, els agents públics i la societat en el 
seu conjunto, promou la formació de personal investigador especialitzat i assegura la continuïtat de 
línies d'investigació econòmica d'interès general, contribueix a establir connexions entre el treball de 
recerca i les decisions dels agents econòmic, ofereix informació i assistència tècnica sobre temes 
econòmics a les institucions i empreses públiques o privades que ho demanen, impulsa el 
desenvolupament de xarxes de col·laboració amb institucions científiques, nacionals i estrangeres i 
com en aquests diàlegs, fomenta l'organització de congressos i reunions científiques i d'especialistes 
d'interès per a la Societat 
www.ivies.es 
  
La raó de ser de la Fundació Ernest Lluch (creada el 2002) té el seu origen en la vida i obra 
d'Ernest Lluch i Martín, personalitat apreciada que va deixar, per la seva vàlua i compromís cívic, 
una petjada profunda en el camp del pensament, l'economia, la política i la cultura catalana i 
espanyola. La Fundació projecta a futur les inquietuds d'Ernest Lluch, amb la voluntat que la seva 
figura no sigui un final sinó un inici generador de saber i reflexió per a la ciutadania. És en aquest 
sentit que, després d'un primer període constituent la Fundació Ernest Lluch centra la seva acció en 
el foment del diàleg Catalunya-Espanya-Europa per a una millora de la qualitat de la democràcia i la 
cohesió social a les nostres societats. El diàleg és un concepte que s'associa al llegat humanista 
d'Ernest Lluch, alhora que esdevé un valor indispensable per a l'enteniment entre persones i pobles. 
D'aquesta reflexió la Fundació preveu contribuir al dinamisme del país a partir de l'anàlisi, la 
investigació i la difusió dels mateixos i en els camps esmentats, i amb un format propi com el dels 
presents diàlegs, en què la forma, com el fons, és també una imatge a transmetre a la ciutadania.  
www.fundacioernestlluch.org  
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Argumentari 
 
 
 

Després de la II Guerra Mundial, els 
fonaments del nou ordre mundial a 
Occident es guiaven per l'imperatiu de la 
pau, el progrés col·lectiu i l'establiment de 
les bases de l'Estat de benestar. Aquesta 
visió era cada vegada més compartida en 
una Europa que va aconseguir fer 
progressar notablement la seva integració 
al llarg de tota la segona part del segle XX. 
No obstant això, poques dècades després 
constatem que alguna cosa ha fallat i les 
sensacions actuals són molt diferents: 
enmig d'una enorme acceleració digital, 

sembla que ens trobem davant d'un ordre econòmic cada vegada més globalitzat però incapaç de 
frenar les desigualtats. I també, davant d'unes institucions democràtiques afectades per greus 
problemes que limiten la seva capacitat d'oferir resultats i, en conseqüència, debiliten la confiança 
que hi dipositem. Al costat d'això, hi ha serioses dificultats per sostenir l'avenç d'un projecte europeu 
afectat per múltiples tensions que ofereixen una imatge cada vegada més estancada. 
 
El canvi tecnològic i la globalització estan generant enormes oportunitats, però també creixents 
nivells de desigualtat entre països i també en el seu interio, així com de desafecció de parts 
importants de la ciutadania cap als mecanismes tradicionals de representació política, amb un 
esgotament de la capacitat de resposta col·lectiva, i de redistribució econòmica. Els problemes s'han 
vist agreujats per una recent i greu crisi econòmica, que Europa i Espanya han patit amb intensitat. 
Les seves repercussions han estat visibles en les caigudes de l'ocupació i els ingressos fiscals, els 
ajustos dels serveis públics i l'extensió de la pobresa, afectant aquesta a moltes llars. Identificar les 
claus del canvi en un context de rapidíssim avenç tecnològic -que sota una aparença de neutralitat 
instrumental pot comportar un augment encara més gran de les desigualtats descrites- requereix 
prestar atenció a diversos eixos, tots ells rellevants. Els canvis en curs tenen a més a més 
implicacions de major intensitat en determinats grups socials, per la seva formació i edat, amb 
especial atenció a la dimensió de gènere, enormement present en els impactes esmentats. 
 
La convocatòria del cicle Ivie-Fundació Ernest Lluch 2018 està oberta a totes aquelles persones 
interessades a compartir amb deu ponents de reconegut prestigi i trajectòries personals i 
professionals molt diverse, per tal d'oferir una reflexió pregona sobre les relacions entre Desigualtat 
i Democràcia. 
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Programa 
 
 
DESIGUALTAT, DISTRIBUCIÓ I PREDISTRIBUCIÓ DE LA RIQUESA: ¿ES NECESSITA UN NOU 
CONTRACTE SOCIAL? 
25 de setembre 19.00h 

 Antón Costas - Catedràtic de Política Econòmica de la Universitat de Barcelona i 
president de la Fundació Cercle d'Economia 

 José Fernández Albertos - Investigador permanent a l'Institut de Polítiques i Béns Públics 
del CSIC. Doctor en Ciència Política per la Universitat de Harvard. Membre de l'Instituto 
Juan March. 

 
¿ÉS MÉS IGUALITÀRIA LA SOCIETAT DIGITAL? 
3 d'octubre 19.00h 
 

 Jorge Barrero - Director Fundación COTEC 
 Helena Herrero - Presidenta i Consellera Delegada d'HP per a Espanya i Portugal 

 
LA DESIGUALTAT EN PERSPECTIVA DE GÈNERE 
29 d'octubre - 19.00h 
 

 Cristina Gallach. Alta Comissionada per a l'Agenda 2030 per al Desenvolupament 
Sostenible. Secretària general adjunta per a la Comunicació i Informació Pública de l'ONU 
(2014-2018). 

 Lina Gálvez - Catedràtica d'Història i Institucions Econòmiques de la Universidad Pablo de 
Olavide, de Sevilla. Consellera de Coneixement, Recerca i Universitat de la Junta de 
Andalucía. 

 
ELS REPTES DEL MERCAT DE TREBALL: DESIGUALTAT LABORAL I POBRESA 
14 de novembre -19.00h 
 

 Sara de la Rica. Catedràtica d'Economia, Universitat del País Basc, Investigadora 
Associada a FEDEA i impulsora de ISEAK. 

 Aitor Lacuesta - Cap de la divisió d'anàlisi estructural al Banc d'Espanya 
 
L'EUROPA PERPLEXA: DEMOCRÀCIA IMPERFECTA I MODEL SOCIAL EUROPEU, A REVISIÓ 
22 de novembre - 19.00h 
 

 Joaquín Almunia. President del Think-Tank CEPS (Centre for European Political Science) 
Professor visitant de l'European Institute de la LSE i la Paris School of International Affairs 
(PSIA). Vicepresident i Comissari Europeu de Competència (2010-14) i d'Afers Econòmics 
i Monetaris (2004-10). 

 Daniel Innerarity. Catedràtic de Filosofia política i social, investigador "Ikerbasque" a la 
Universitat del País Basc i director del seu Institut de Governança. Professor convidat a 
l'Institut Europeu de Florència. 
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Diàleg 1: Desigualtat, distribució i predistribució de la riquesa: es necessita un nou 
contracte social? 

 
Data: Dimarts 25 Setembre  Hora: 19h 
Lloc: ADEIT – Fundació Universitat-Empresa de València 
Plaça de la Mare de Déu de la Pau, 3 46001 València 
Organitza: Fundació Ernest Lluch i IVIE 
 
 

Dialoguen: 
  

 Antón Costas. Catedrático de Política Económica de la Universitat de Barcelona y 
presidente de la Fundación Cercle d’Economia 

 José Fernández Albertos. Investigador permanente en el Instituto de Políticas y Bienes 
Públicos del CSIC. Doctor en Ciencia Política por la Universidad de Harvard. Miembro del 
Instituto Juan March. 

 
 

 
 
Sinopsi: 
La cohesió social obtinguda després progressius avenços en formació i acomodament de les capes 
mitjanes europees, des de finals del segle XIX fins als anys 70 del segle XX, s'ha revertit de tal 
manera que la creixent desigualtat social i un major empobriment de la població han posat en 
qüestió, no només els conceptes de classe mitjana i ascensor social, sinó el propi paper de l'Estat 
en matèria redistributiva i del paper dels partits polítics per fer-la efectiva. A menys benestar social 
més possibilitat de conflicte social i més expectatives sovint no satisfetes amb el paper redistributiu 
de l'Estat? Aquesta qüestió ens porta a la revisió de les polítiques redistributives i de la necessitat 
(o no) de, també, predistribuir la riquesa. I això en un context polític, social i econòmic encara 
vinculat a l'efecte de la crisi del 2008, la qual cosa implica tenir en compte el major zel dels 
ciutadans al respecte de la despesa pública, una major dificultat recaptatòria per part de l'Estat, 
així com la impossibilitat d'aquest per desmarcar-se de la interdependència econòmica, financera i 
monetària a nivell europeu i mundial. Tot i així, és urgent cosir desigualtats i revertir els costos 
socials de la crisi per revertir una situació que requereix un nou pacte social més d'acord amb la 
realitat postindustrial, urbana, precària, tecnològica i cosmopolita dels ciutadans espanyols i 
europeus. En el món global actual, l'imaginari igualitari té sentit com el va tenir a les societats 
industrials? Quins costos comporta l'absència de cohesió social? Quines polítiques redistributives 
i pre-distributives són necessàries per intervenir en el mercat i reduir les desigualtats? Hi ha classes 
socials que ja no tenen influència en els sistemes de partits per fer efectives les seves prioritats 
econòmiques difuses? ¿Genara la desigualtat econòmica una precariat polític? Necessitem, en 
definitiva, un nou pacte social? 
 
Aquestes i altres preguntes tenen cabuda en aquest diàleg entre el catedràtic Antón Costas i 
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l'investigador del CSIC José Fernández Albertos. 
Crònica: 
 

La Fundació Ernest Lluch i l'Ivie analitzen els problemes d'una societat que acumula 
desigualtats en un món global 
 
Antón Costas i José Fernández Albertos inicien el cicle 5 Diàlegs sobre Desigualtats i 
Democràcia amb una reflexió sobre la distribució de la riquesa. 
 

 
La Fundació Ernest Lluch i l'Ivie han 
iniciat avui, a València, el Cicle 5 Diàlegs 

sobre  Desigualtats  i  Democràcia, una 
activitat que es perllongarà fins el proper 
22 de novembre i que busca posar 
sobre la taula algun dels problemes 
derivats de l'augment de la desigualtat 
en la societat actual. Deu experts de 
reconeguda trajectòria conversaran 
sobre desigualtat de gènere, desigualtat 
de la societat digital, reptes del mercat 
de treball o els dubtes sorgits sobre el 
projecte europeu comú. 

Amb aquest cicle, les dues entitats uneixen esforços per analitzar les relacions entre 
democràcia i desigualtat en un context econòmic cada vegada més globalitzat però incapaç 
d'aconseguir el progrés comú. Els 5 diàlegs previstos tindran lloc a la Fundació Universitat-
Empresa, a València, i estan oberts a totes aquelles persones interessades a compartir una 
reflexió en profunditat sobre les relacions entre desigualtat i democràcia. 

 

El primer dels diàlegs programats es va celebrar ahir, dimarts 25 de setembre a les set de la 
tarda , amb un auditori ple de gom a gom per a escoltar les acreditades veus d'Antón Costas, 
catedràtic de Política Econòmica de la Universitat de Barcelona i president de la Fundació 
Cercle d'Economia; i José Fernández Albertos, investigador de l'Institut de Polítiques i Béns 
Públics del CSIC. Els dos han conversat sobre la creixent desigualtat social i l'empobriment de 
la població i han posat en qüestió, no només els conceptes de classe mitjana i ascensor social, 
sinó el propi paper de l'Estat en matèria redistributiva i dels partits polítics per fer-la efectiva. 
 
El públic assistent ha pogut participar activament en el debat plantejant les seves pròpies 
preguntes que s'han llegit a la sala i a les que els ponents han donat resposta. Pots accedir al 
vídeo d'aquest primer diàleg seguint els següents enllaços: Web IVIE / Videoteca 
IVIE / Youtube IVIE 
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Fotos 
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Diàleg 2: Desigualtat, distribució i predistribució de la riquesa: es necessita un nou 
contracte social? 

 
Data: Dimecres 3 Octubre  Hora: 19h 
Lloc: ADEIT – Fundació Universitat-Empresa de València 
Plaça de la Mare de Déu de la Pau, 3 46001 València 
Organitza: Fundació Ernest Lluch i IVIE 
 

 
Dialoguen: 

 Jorge Barrero. Director General de la Fundación COTEC. Divulgador científico y experto 
en transferencia tecnológica. 

 Helena Herrero: Presidente y Consejera Delegada de HP para España y Portugal 
 
 

 
 
Sinopsi:  
 
La tecnologia és font de productivitat, de benestar i de qualitat de vida. Però la distribució dels seus 
beneficis pot ser desigual, polaritzant la distribució de la riquesa. L'avanç tecnològic fa que la societat 
gaudeixi d'un creixent benestar (major ventall de productes, de més qualitat, a menor costos, accés 
a la informació a un cost molt reduït, etc.), però al mateix temps pot generar diversos tipus de 
desigualtat : a) ciutadans qualificats que veuen incrementats els seus salaris gràcies a la major 
productivitat de les noves tecnologies vs. ciutadans amb salaris molt reduïts en ocupacions 
allunyades de la societat del coneixement, o aturats en ser les seves ocupacions substituïdes per la 
tecnologia; b) individus capacitats per accedir a l'avanç tecnològic vs ciutadans tecnològicament 
exclosos per motiu de la seva edat o nivell de renda; c) ciutadans tecnològicament exclosos que es 
veuen abocats a altres formes d'exclusió (financera, cultural, etc.); d) empreses punteres 
(tecnològicament avançades) que augmenten la seva quota de mercat augmentant la concentració 
del mercat i amb això el poder d'aquestes empreses vs empreses endarrerides; e) gegants 
tecnològics que concentren una part important de la riquesa i que de vegades, per la seva gran 
grandària, dificulten l'entrada de nous competidors, en perjudici del benestar social. 
En el terreny laboral és on més temors genera el possible efecte negatiu de l'avanç tecnològic sobre 
la desigualtat. Les ocupacions poden experimentar grans canvis en funció de l'efecte sobre les 
mateixes de la digitalització, oferint moltes o nul·les oportunitats a treballadors amb diferents perfils 
formatius. Els majors salaris en els sectors productors de tecnologia i usuaris intensius de la mateixa 
(com el financer) contrasten amb els reduïts salaris d'altres sectors poc intensius en coneixement. A 
mesura que es produeixin nous avenços tecnològics, la polarització salarial, ¿serà més gran i per 
tant la desigualtat econòmica? És l'ètica en els negocis la solució a aquest problema? Quin paper 
ha de complir el sector públic per evitar la polarització? Estem abocats a un món polaritzat i més 
desigual en què conviuen els individus qualificats-tecnològics i els no qualificats-no tecnològics? O, 
per contra, ¿la tecnologia permet reduir la pobresa, la polarització i la desigualtat? Quin paper juga 
la bretxa digital en la desigualtat social? 
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Crònica 
 
La desigualtat de la societat digital,interessant diàleg de la mà de Jorge 
Barrero i Helena Herrero 
 
Segon diàleg del Cicle IVIE-Fundació Ernest Lluch sobre desigualtats i democràcia, a València. 
 
 La tecnologia en si mateixa no genera desigualtat, però sí la bretxa existent en la capacitat dels 
usuaris per utilitzar-la eficientment. Amb aquesta frase es condensa bona part del contingut del 
diàleg que varen mantenir dimarts passat a València, Jorge Barrero, director general de la Fundació 
Cotec; i Helena Herrero, president i consellera delegada d'HP Espanya. Els dos dialoguistes varen 
parlar sobre la desigualtat de la societat digital i tots dos van coincidir en què les noves tecnologies 
són una oportunitat per al creixement econòmic d'un país. No obstant això, van destacar el risc 
d'augment de la desigualtat que pot implicar el desenvolupament tecnològic si no va unit a una 
preparació a les competències necessàries per poder-les emprar de forma eficient en tots els 
avenços que introdueix la transformació digital. 
 
Jorge Barrero va destacar el paper que han d'exercir les polítiques públiques per aconseguir que 
la tecnologia arribi a tots els usuaris i evitar, d'aquesta manera, que el progrés acabi conduint a la 
desigualtat. Per la seva banda, Helena Herrero va insistir en la necessitat de potenciar la formació 
per adquirir competències tecnològiques, no només al llarg del cicle educatiu, sinó també en el si de 
les empreses a través de la formació dels treballadors. En aquest sentit, ha recordat que actualment 
coincideix l'existència d'una xifra alarmant de persones desocupades amb una elevada demanda de 
professionals per a llocs qualificats que no es pot cobrir. 
 
La presidenta d'HP per a Espanya i Portugal va animar a l'administració, empreses i universitats a 
treballar juntes per aquest objectiu comú de formar en tecnologia a tota la societat però també en 
habilitats socials o competències soft (treball en equip, empatia, judici crític, ... ) que són les que van 
a permetre sobreviure en un entorn contínuament canviant per "aprendre a aprendre 
permanentment". A més, va recalcar la necessitat d'aplicar l'ètica i els valors a l'ús que se li doni a 
aquesta tecnologia en la nova societat digital. 
 
El cicle, organitzat per la Fundació Ernest Lluch i l'Ivie i que es prolongarà fins al pròxim 22 de 
novembre, busca posar sobre la taula algun dels problemes derivats de l'augment de la desigualtat 
en la societat digital. Deu experts de reconeguda trajectòria conversaran sobre desigualtat de 
gènere, reptes del mercat de treball o els dubtes sorgits sobre el projecte europeu comú. 
 
*Info elaborada a partir de la nota a la web de l'IVIE 
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Fotos 
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Diàleg 3: La desigualtat en perspectiva de gènere 
 

Data: Dilluns 29 Octubre  Hora: 19h Lloc: ADEIT – Fundació Universitat-Empresa de València Plaça de la Mare de Déu de 
la Pau, 3 46001 València Organitza: Fundació Ernest Lluch i IVIE 

 

Dialoguen: 
 

 Cristina Gallach. Alta Comissionada per a l'Agenda 2030. 
Assessora per la igualtat d'oportunitats del Consell de la Unió 
Europea. Secretària general adjunta per a la Comunicació i 
Informació Pública de l'ONU (2014-2018). 
 Lina Gálvez. Catedràtica d'Història i Institucions 
Econòmiques de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. 
Consellera de Coneixement, Investigació i Universitat de la 
Junta de Andalucía. 

 

 
 
Sinopsi: 
 
Els notables canvis econòmics i socials experimentats en els últims quaranta anys han portat 
aparellats avenços també des de la perspectiva de gènere amb una progressiva igualació entre 
homes i dones tant en l'esfera privada com en la pública. Està dinàmica ve marcada en bona mesura 
per l'espectacular augment del nivell educatiu de la població espanyola en el seu conjunt, i en 
particular de les dones, juntament amb la supressió d'una gran part de les barreres legals, socials i 
culturals que en el passat van dificultar la incorporació de la dona al mercat laboral. Sent el progrés 
evident, el ritme d'avanç no ha estat suficient i la desigualtat per raó de gènere segueix estant 
present. Aquesta desigualtat és sens dubte un fenomen amb molt diferents cares, a reflectir-se en 
el repartiment de tasques en el pla domèstic, en el nivell de participació en el mercat laboral, en les 
possibilitats de promoció, en l'accés a llocs de responsabilitat en les empreses o en l'exercici de 
càrrecs públics. 
 
La desigualtat no és només un problema relatiu als drets de les persones, ja que representa també 
una pèrdua de capacitat productiva i per tant de benestar econòmic i social. A més, l'última crisi 
econòmica ha suposat un retrocés en el camí cap a la igualtat, en la mesura que són les dones les 
que protagonitzen situacions laborals més precàries, amb major risc d'atur o d'engrossir la llista de 
treballadors pobres. Aquesta major vulnerabilitat de la dona cobra major rellevància quan irrompen 
a més actituds violentes afavorides per la cultura masclista basada en el patriarcat que encara 
persisteix al nostre país. Sens dubte, 2018 ha suposat un punt d'inflexió en la lluita fins ara silenciosa 
de dones (i també d'homes) per eradicar la desigualtat de gènere en totes les seves vessants. A la 
vista d'aquestes circumstàncies sorgeixen múltiples qüestions de respondre: ¿En quina mesura 
aquestes manifestacions públiques suposaran un canvi en les polítiques públiques per garantir la 
igualtat d'oportunitats? Quins canvis s'haurien d'introduir en la normativa laboral per pal·liar la 
segregació laboral i garantir la igualtat d'oportunitats? Quin paper juga el sistema educatiu a l'hora 
de reduir les desigualtats de gènere, començant pel canvi en els valors que les promouen? Són avui 
en dia les quotes la solució per aconseguir més presència femenina en llocs de responsabilitat? 
Quines altres mesures són necessàries per trencar el sostre de vidre que limita a les dones? Quins 
canvis s'han de posar en pràctica en matèria d'educació bàsica per eliminar les situacions de 
supremacia i poder de l'home enfront de la dona? Està nostra societat preparada per assumir un 
paper destacat de les dones en tots els àmbits? 
 
Aquestes preguntes i moltes altres seran ateses en aquest tercer diàleg del cicle "Desigualtats i 
Democràcia" que tindrà lloc entre Lina Gálvez, actualment Consellera de Coneixement, Recerca i 
Universitat de la Junta d'Andalusia i Cristina Gallach, Alta comissionada per l'Agenda 2030. 
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Crònica 
 

Cristina Gallach i Lina Gálvez dialoguen sobre la desigualtat amb perspectiva 
de gènere, a València 
Tercer diàleg del cicle 'Desigualtats i democràcia' que impulsen IVIE i Fundació Ernest Lluch 
 
A continuació reproduïm la crònica elaborada des de l'IVIE correspoenent al diàleg realitzat el 
passat dilluns 29 d'octubre a València. 
  
 
“Les quotes són necessàries perquè, tot i que homes i dones som iguals, partim 
de situacions clarament desiguals” 
 
Cristina Gallach i Lina Gálvez protagonitzen el tercer dels 5 Diàlegs sobre Desigualtats i 
Democràcia organitzats per la Fundació Ernest Lluch i l'Ivie a València. 
 
 
La Fundació Ernest Lluch i l'Ivie continuen desenvolupant el cicle 'Diàlegs sobre Desigualtats i 
Democràcia, que ahir va reunir Cristina Gallach, alta comissionada per a l'Agenda 2030; i Lina 
Gálvez, consellera de Coneixement, Recerca i Universitat de la Junta d'Andalusia; per abordar les 
desigualtats des de la perspectiva de gènere. 
 
En el seu diàleg, totes dues ponents van coincidir a assenyalar els avenços aconseguits a Espanya 
en els últims 40 anys, però també a destacar la distància en la que encara estem per assolir la 
igualtat plena entre homes i dones. A més, van insistir en la responsabilitat de les grans democràcies 
avançades en el lent progrés en igualtat de gènere que experimenten els països menys 
desenvolupats. 
 
Cristina Gallach i Lina Gálvez van abordar les desigualtats entre dones i homes tant en el pla 
econòmic i professional, com en el privat, incloent la greu xacra de la violència de gènere. Gallach 
ha recordat que "per arribar a una societat més igualitària cal implicar a tots els agents: empreses, 
professionals, administració, ciutadania, etc." 
 
Pel que fa al mercat de treball, Lina Gálvez va explicar que encara queda molt per fer per aconseguir 
la igualtat de gènere perquè "mentre que les dades en educació revelen que el 60% dels titulats 
universitaris són dones, només hi ha un 20% de catedràtiques en les universitats espanyoles. A 
més, els homes copen els òrgans directius de les empreses i en les titulacions de ciències i 
enginyeries les dones segueixen sent minoria ". 
 
Les dues dialogants van analitzar també les oportunitats de les noves tecnologies i les xarxes socials 
per lluitar contra la desigualtat. Segons l'opinió de Cristina Gallach, la tecnologia hauria de facilitar 
la igualtat, però per a això, cal que totes les innovacions es desenvolupen des de la perspectiva 
inclusiva i d'igualtat de gènere. Per la seva banda, Lina Gálvez va parlar del perill que poden suposar 
les xarxes socials si s'utilitzen per mostrar imatges o textos masclistes i denigrants, encara que 
també estan demostrant ser una eina de mobilització per denunciar abusos i exigir el respecte i els 
drets de les dones. 
 
Segons va explicar la consellera de Coneixement, Recerca i Universitat, un home obté millors salaris 
quan es casa i té fills, mentre que en la dona aquesta relació s'inverteix i el seu sou és menor quan 
té càrregues familiars. Això es produeix perquè la dona és la que renúncia a progressar en l'àmbit 
professional per poder atendre els seus fills o als seus progenitors. 
 
En aquest sentit, Cristina Gallach va reclamar la necessitat de facilitar el treball en remot per poder 
conciliar la vida professional i laboral, una mesura que, no només afavoreix la productivitat, sinó que 
millora el benestar personal de les persones. Gálvez va donar suport està petició i ha insistit que "la 
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cultura presentista en els llocs de treball és purament masculina". 
 
 
Pel que fa a les desigualtats en l'àmbit privat, les dues ponents van coincidir en la importància que 
les cures de la família deixin d'assumir com una responsabilitat personal de les dones per endinsar-
se en la cultura de la cura comú i la responsabilitat col·lectiva. 
 
 
Finalment, Cristina Gallach i Lina Gálvez no van voler eludir les preguntes sobre la imposició de 
quotes de dones en l'administració i les dues es van mostrar a favor de la mesura, malgrat "la seva 
mala reputació", ja que estan demostrant que, de moment , la imposició legal és l'única manera que 
la dona pugui assolir determinats llocs. "Encara que els homes i dones som iguals, partim d'una 
situació clarament desigual que cal revertir com més aviat", va explicar Lina Gálvez. 
 
 
Ressò mediàtic: 
  

 Europa Press 
La Junta alerta de la pérdida del talento de las mujeres al tener menos oportunidades 
académicas y profesionales 
 La Vanguardia 

Gálvez alerta de pérdida de talento por falta de oportunidades de las mujeres 
Gente 
 ABC 

Gálvez alerta de la pérdida del talento de las mujeres al tener menos oportunidades 
académicas y profesionales 

 
 

Pots visionar el diàleg, aquí o en el canal de youtube de l'IVIE: 
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Fotos 
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Diàleg 4: Els reptes del mercat de treball: desigualtat laboral i pobresa 
 

Data: Dimecres 14 novembre  Hora: 19h Lloc: ADEIT – Fundació Universitat-Empresa de València Plaça de la Mare de 
Déu de la Pau, 3 46001 València  Organitza: Fundació Ernest Lluch i IVIE 
 

 

Dialoguen: 
 
 Sara de la Rica. Catedrática de Economía, Universidad del País 
Vasco, Investigadora Asociada a FEDEA e impulsora de ISEAK. 
 Aitor Lacuesta. Jefe de la División de análisis estructural del 
Banco de España, Doctor en Economía por la Universidad de 
Chicago, Profesor asociado de la Deusto Business School. 
 
  

 
 
Sinopsi: 
 
La desigualtat sempre ha tingut entre les seves causes més rellevants la situació laboral de les 
persones. Ha estat així perquè, de mitjana, els assalariats han tingut menys ingressos que els 
propietaris, sent la divisió entre aquests dos tipus de perceptors d'ingressos socialment molt 
rellevant. Però a més el ventall de salaris és cada vegada més ampli, podent-se parlar sense 
exageració de treballadors rics -en particular alguns directius- i treballadors pobres. i d'una important 
desigualtat en l'interior dels assalariats. Aquesta desigualtat laboral ha guanyat cada vegada més 
importància i diversificat les posicions respecte al problema dels grups socials. 
 
En aquest context, a Espanya la relació entre el mercat de treball i la desigualtat en el període més 
recent ve marcada per un fet contrastat: el principal factor impulsor del notable augment de la 
desigualtat durant l'última dècada ha estat el laboral. Les causes són diverses: la pèrdua de llocs de 
treball durant la crisi, la manca d'oportunitats de treball per a amplis grups de població, especialment 
els integrats per joves i per persones amb baixos nivells de qualificació, i l'existència de bosses 
importants d'ocupacions de baixa qualitat i precaris. En paral·lel, s'han consolidat les posicions dels 
professionals millor adaptats als canvis recents. 
 
Per a la major part de la població la feina, i el seu corresponent salari, és l'única via per la qual es 
pot accedir a uns ingressos regulars que permeten desenvolupar un projecte de vida autònom i 
accedir a les oportunitats materials que ofereix la societat a la qual es pertany. L'enfosquiment sever 
d'aquestes oportunitats com a conseqüència de la permanència duradora o permanent en la 
desocupació, o en ocupacions precàries i inestables, té implicacions personals i socials molt 
rellevants. Els treballadors que es troben en aquesta situació se senten condemnats a la pobresa i 
socialment exclosos. Per això, molts no troben raons per confiar en les promeses que la societat i 
les institucions realitzen, proclamant l'existència d'oportunitats de participació per a tothom. Una 
societat en la qual aquests problemes afecten una part important dels ciutadans, assenta les seves 
institucions democràtiques sobre pilars febles perquè declara que totes poden participar però ho fa 
de manera més nominal que efectiva. 
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Crònica 
 

Sara de la Rica i Aitor Lacuesta dialoguen sobre les desigualtats en el mercat 
laboral, a València 
Quart diàleg del cicle 'Desigualtats i democràcia' que impulsen IVIE i Fundació Ernest Lluch 
 
 
A continuació reproduïm la crònica elaborada des de l’IVIE corresponent al diàleg realitzat el 
dimecres 14 de novembre a València. 
 

"El temps que dedica un treballador en passar d'un contracte temporal a un 
indefinit s'ha duplicat després de la crisi i ja arriba als 8 anys" 
 
La Fundació Ernest Lluch i l'Ivie continuen desenvolupant el cicle de 5 Diàlegs sobre Desigualtats i 
Democràcia. Ahir es va reunir a Sara de la Rica, catedràtica d'Economia, investigadora de Fedea i 
impulsora de ISEAK; i Aitor Lacuesta, cap de la Divisió d'Anàlisi Estructural del Banc d'Espanya, 
per abordar les desigualtats en el mercat del treball. 
 
"El 80% de l'augment de la desigualtat a Espanya s'atribueix al mal funcionament del mercat laboral". 
Amb aquesta frase va iniciar Francisco Pérez, director de Recerca de l'Ivie, la presentació del quart 
diàleg del cicle, titulat Els reptes del mercat de treball: desigualtat laboral i pobresa. Per Sara de la 
Rica, la major injustícia part de la desigualtat d'oportunitats en l'accés a un futur laboral digne, que 
desafortunadament depèn, en gran mesura, de l'entorn familiar d'origen. 
 
Pel que fa a la pèrdua de tres milions de llocs de treball que es va produir durant la crisi, tot i que 
gairebé se n'han recuperat dos terços, la investigadora de Fedea va destacar que els grans 
perdedors han estat els més grans de 45 anys que han cronificat la seva situació d'atur i ja han 
esgotat les seves prestacions. "Aquest és el veritable drama, que afecta gairebé a un milió de 
persones", afegí. Segons l'opinió d'Aitor Lacuesta el mercat laboral és molt desigual perquè els 
problemes com l'atur, les jornades reduïdes imposades o la proliferació dels contractes temporals 
estan afectant els treballadors més vulnerables, els de menor salari i formació. 
 
En relació al model de contracte, Sara de la Rica ha explicat que l'abús en la utilització dels 
contractes temporals ha provocat que el temps mitjà que necessitava un treballador per canviar la 
seva situació laboral d'un contracte temporal a un indefinit s'ha duplicat durant la crisi . Si el 2007 la 
mitjana era de 3 a 4 anys, ara costa de mitjana 8 anys aconseguir un model de contracte més estable. 
Segons la catedràtica d'Economia, "els serveis d'ocupació públics, fins ara, han actuat com a mers 
registradors de desocupats, però han d'assumir el repte d'orientar, seguir i formar les persones sense 
feina". Cal ajudar els aturats, però també als treballadors a través de formació en les empreses, a 
fer el trànsit cap als canvis tecnològics que imposa el món digital i globalitzat. 
 
Pel que fa al canvi tecnològic, De la Rica va alertar dels dos factors que més afectaran a l'ocupació 
que són la robotització i la intel·ligència artificial, ja que permetran la substitució de les persones per 
màquines. La clau per a adaptar-se bé als canvis tecnològics, segons De la Rica, està en ser creatius 
i innovar. Els dos dialogants també van abordar el tema de la pujada del salari mínim. Per Aitor 
Lacuesta pujar el salari mínim un 20% pot suposar un risc molt elevat de pèrdua de llocs de treball 
en persones poc formades i de més difícil accés al món laboral. No obstant això, Sara de la Rica 
considera que, tot i que caldria fer una avaluació prèvia de les conseqüències de la pujada, "sí que 
hi ha d'haver uns mínims salarials per sota dels quals com a societat no hauríem de permetre 
l'existència de treball remunerat". 
 
 
15 novembre 2018 
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Pots veure el diàleg, aquí: 
 
 

 
 

Fotos 
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Diàleg 5: L'Europa perplexa. Democràcia imperfecte i model social europeu 
 

Data: Dijous 22 novembre  Hora: 19h Lloc: ADEIT – Fundació Universitat-Empresa de València Plaça de la Mare de Déu 
de la Pau, 3 46001 València  Organitza: Fundació Ernest Lluch i IVIE 
 

 
Dialoguen: 
 

 Joaquín Almunia. President del Think-Tank CEPS (Centre for European Political Science) 
Professor visitant de l'European Institute de la LSE i la Paris School of International Affairs 
(PSIA). Vicepresident i Comissari Europeu de Competència (2010-14) i d'Assumptes 
Econòimcs i Monetaris (2004-10). 

 Daniel Innerarity. Catedràtic de Filosofia política i social, investigador “Ikerbasque” a la 
Universidad del País Vasco i director del seu Institut de Governança. Professor convidat a 
l'Institut Europeu de Florència. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sinopsi: 

 
El paper polític i econòmic de la UE al món requereix d'anàlisi, revisió i impuls. Europa apareix en 
ocasions confusa davant els reptes globals des d'una posició sovint no coordinada, amb accent 
alemany i sota el poder dels mercats financers. La crisi i la resolució d'aquesta, han accentuat les 
dificultats de la representació del comú i han aparegut amb força temptatives de demolició del 
projecte europeu, amenaçadores, però encara lluny de seduir la majoria dels ciutadans. El Brexit, 
l'auge del populisme anti europeista i les polítiques migratòries i la gestió de l'acollida de refugiats, 
són elements paradigmàtics que la UE es troba en una cruïlla a 6 mesos d'unes eleccions europees 
importants. Després d'anys de reivindicació de més Europa per enfortir l'edifici europeu, ara sembla 
ser el moment per plantejar-ho com a solució a unes poblacions atemorides per l'erosió del seu 
benestar i temptades pel replegament nacionalista. És possible avançar en la integració de factors 
de política econòmica cedint els Estats major sobirania? Quina és la resposta política a la situació 
actual, de major euroescepticisme, Brexit i menor euro-eufòria? ¿Davant una conjuntura adversa, 
com l'actual, per què s'ataca més el model social europeu que la superació de l'Estat-nació? Què 
salut té el model social europeu? Quins són els problemes de representació de la democràcia 
europea? Com afecta tot això al paper d'Europa al món en l'àmbit econòmic i polític? Balanços i 
preguntes obertes per a un diàleg sobre el present i el futur de la salut democràtica i el paper polític 
i econòmic d'Europa. 
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Crònica 
 
 

Innerarity i Almunia tanquen el cicle de diàlegs sobre Desigualtats i 
Democràcia a València 
 
A continuació reproduïm la crònica elaborada des de l'IVIE corresponent al diàleg celebrat el 22 de 
novembre (Valencia). 
 

"La UE tiene que buscar elementos de convergencia y no tolerar determinados 
suelos sociales en ninguno de sus miembros" 
Joaquín Almunia y Daniel Innerarity cierran el ciclo de diálogos sobre Desigualdades y 
Democracia del Ivie y la Fundació Ernest Lluch 
 
La Fundació Ernest Lluch y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) reunieron 
ayer en València al ex comisario europeo y actual presidente de Think-Tank CEPS, Joaquín Almunia, 
y al catedrático de Filosofía Política y Social e investigador de la Universidad del País Vasco, Daniel 
Innerarity, para analizar el futuro de Europa. Con este debate finaliza el ciclo 5 Diálogos sobre 
Desigualdades y Democracia, que han promovido la Fundació Ernest Lluch y el Ivie y que se ha 
celebrado en València entre el 25 de septiembre y el 22 de noviembre. 
 
En esta ocasión, bajo el título La Europa perpleja: democracia imperfecta y modelo social europeo, 
a revisión, se abordaron los retos del proyecto europeo común, amenazado por el Brexit, el auge 
del populismo anti europeísta y la ausencia de una política migratoria común, todavía más visible 
tras la mala gestión realizada en la acogida de personas refugiadas. 
 
Tanto Daniel Innerarity como Joaquín Almunia coincidieron en señalar cómo estas amenazas han 
cubierto el panorama europeo de perplejidad y es necesario hacer de la Unión Europea un discurso 
inteligible, mostrar a los ciudadanos cómo funciona, para que pueda ganarse su confianza. Según 
el catedrático de filosofía, los grandes objetivos de la Unión Europea, como la paz o la democracia, 
están ya amortizados y hay que buscar nuevos planteamientos. Para Almunia, sin embargo, la 
democracia todavía está en riesgo y Europa debe actuar como ejemplo y exportar los valores 
democráticos a otros países más allá de las fronteras europeas. 
 
Sobre el modelo social europeo, el ex comisario destacó que las instituciones europeas han de 
asumir que si quieren preservarlo, tienen que actuar, buscar la convergencia y no tolerar 
determinados suelos sociales en ningún país miembro. Además, se tiene que fijar nuevos grandes 
objetivos como la globalización o el cambio climático. 
 
En cuanto al Brexit y el euroescepticismo, Innerarity explicó que el efecto de la salida de Gran 
Bretaña no ha sido el esperado porque no se ha producido el contagio que se temía, sino más bien 
al contrario. Por su parte, Almunia destacó que “la única forma de que los países puedan mantener 
su capacidad de decisión, es decir, su soberanía, en la UE es compartiéndola. Pero eso es algo que 
no se atreven a reconocer lo gobiernos ante su ciudadanía”. También señaló Almunia que los 
cambios en los niveles de desigualdad no se han producido en todos los países, ni con la misma 
intensidad. Las características de cada país y la gestión realizada en cada caso ha sido 
determinante. 
 
Los dos ponentes también tuvieron palabras para comentar el drama de los refugiados. Según 
Innerarity la gestión de esta crisis ha destrozado el modelo de atención a refugiados que tenía 
Europa por la crueldad de algunos estados miembros y un acuerdo con Turquía que no tiene ninguna 
justificación. También Almunia considera que la política de asilo ha estado mal gestionada y se han 
provocado más tensiones entre países que los surgidos por la crisis económica. En su opinión, “hay 



79

 

 

que lograr una política de inmigración europea, no solo de asilo y refugio, porque, de lo contrario, no 
solo nos quedaremos sin trabajadores, sino que se pondrá en riesgo uno de los grandes logros de 
la UE, la libre circulación de personas.” 
 
El presidente de la Fundació Ernest Lluch, Joan Majó, fue el encargado de concluir el ciclo 5 Diálogos 
sobre Desigualdades y Democracia y quiso recordar la figura del profesor Lluch, asesinado por ETA 
hace 18 años, con un minuto de silencio en su memoria. Además, anunció la continuidad de esta 
colaboración entre el Ivie y la Fudación Ernest Lluch para la organización de próximas ediciones de 
este modelo de debates también en València. 

 
 
 
Pots veure el diàleg, aquí: 
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Fotos 
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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. 

 

Especificitats del Cicle 2018 

 

 Es treballa per reeditar el cicle iniciat fa tres anys enrere amb la voluntat de realitzar un 
cicle de 2 o 3 xerrades. 

 Es tracta d’una activitat de la Fundació Ernest Lluch que compta amb l’assessorament i 
direcció del professor Esteve Oroval, i el suport i col·laboració de l’Ajuntament de Vilassar 
de Mar i de la Diputació de Barcelona. 

 Calendari d’actuació i reserva de la sala d’actes de la Biblioteca Ernest Lluch de Vilassar 
de Mar:  

1r Diàleg =  divendres 9 de març 

2n Diàleg = dimecres  6 de juny 

3r Diàleg =  divendres 14 de desembre (presentació Biografaia Ernest Lluch 
i Martín) 

 

Lloc: Sala d’actes de la Biblioteca Ernest Lluch de Vilassar de Mar. Hora: a les set de la tarda 

Diàlegs sobre Economia a Vilassar de Mar 
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Diàleg 1: Una societat sense treball? 
 

Data: divendres 9 de març de 2018 
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  

A La fi del treball, Jeremy Rifkin argumenta que l’absència de feina formal massiva és la qüestió 
cabdal a resoldre en un futur immediat. Les xifres actuals d’atur, la precarietat laboral, la cada vegada 
menor participació de les rendes del treball sobre el PIB, els problemes psicològics derivats de 
l’alienació al lloc de treball, són indicadors que apunten la necessitat de repensar el món del treball. 
És possible redistribuir el treball, reduir la jornada laboral i establir nous mecanismes compensatoris 
com la renda bàsica o la renda de ciutadania?. D’una banda, el somni d’una societat sense treball 
ha format part del pensament occidental des dels seus orígens grecoromans i judeocristians, que al 
llarg de la història han alimentat no poques utopies al respecte. D’altra banda, la Revolució Industrial 
del segle XVIII va transformar Europa i el món sencer. L’ètica del treball protestant també va 
contribuir a la valorització del treball com una part central de la vida de les persones. 
Recentment,  l’historiador israelià Yuval Nuah Harari, considera que el problema és de caire 
conceptual ja que cal començar a reconèixer com a treball les tasques reproductives i relacionals 
que ens són pròpies als humans: la cura a la gent gran, la criança dels fills, les tasques domèstiques 
etc. Incorporar aquestes dimensions a l’esfera laboral, pot permetre compatibilitzar l’alliberament 
vinculat a l’automatització amb la generació de valor per la realització de tasques que contribueixen 
sens dubte al benestar social col·lectiu?  
 
 

Dialoguistes: 
 

 Albert Recio. Professor Departament Economia Aplicada de la UAB  

 Joan Majó. Enginyer i exministre. President de la Fundació Ernest Lluch 
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Crònica 

 

Causes i conseqüencies d'una societat sense treball 
Joan Majó i Albert Recio dialoguen sobre una societat sense treball a la primera sessió dels 
diàlegs 2018 

 

 
Un any més la sala d'actes de la Biblioteca 
Ernest Lluch de Vilassar de Mar es va omplir -
per consolidar-se com a punt de trobada i pol 
comarcal per a la generació de coneixement- 
amb el cicle de diàlegs que promou la 
Fundació Ernest Lluch. El primer diàleg del 
cicle d'enguany va tenir lloc divendres passat 
9 de març i va reunir per a l'ocasió al professor 
del Departament d’Economia Aplicada de la 
UAB, Albert Recio i a l’enginyer i exministre 
d’Indústria Joan Majó, actual president de la 
Fundació. 

 
Si a La fi del treball, Jeremy Rifkin argumenta 
que l’absència de feina formal massiva és la 

qüestió cabdal a resoldre en un futur immediat, els nostres dialoguistes ho relativitzaven des de 
punts de vista diferents però complementaris. Per a Joan Majó l'escull està en la planificació i en 
unes bones directrius polítiques bé siguin reguladores de biaixos i excessos de la mecanització 
tecnològica, bé siguin facilitadores d'una millor redistribució de recursos, element cabdal que al seu 
entendre cal potenciar de nou. D'altra banda, Albert Recio discrepa dels discursos que decreten la 
fi imminent del treball, ja que hi ha una necessitat humana d'índole antropològica que ens predisposa 
a la producció. En aquest sentit lamenta que hi hagi hagut molta indulgència amb el capitalisme no 
productiu i les mesures desreguladores en el camp laboral, fet que perjudica a les capes populars 
d'una societat que ha patit molt durant la darrera crisi del sistema. 
 
Les xifres actuals d’atur, la precarietat laboral, la cada vegada menor participació de les rendes del 
treball sobre el PIB, els problemes psicològics derivats de l’alienació al lloc de treball, són indicadors 
que apunten la necessitat de repensar el món del treball en el seu conjunt. I en aquí coincidien 
ambdós dialoguistes. És possible redistribuir el treball, reduir la jornada laboral i establir nous 
mecanismes compensatoris com la renda bàsica o la renda de ciutadania? En certa manera, sí, 
segons Majó. Per Recio, el problema és de caire conceptual ja que cal començar a reconèixer com 
a treball les tasques reproductives i relacionals que ens són pròpies als humans: la cura a la gent 
gran, la criança dels fills, les tasques domèstiques etc. Incorporar aquestes dimensions a l’esfera 
laboral, pot permetre compatibilitzar l’alliberament vinculat a l’automatització amb la generació de 
valor per la realització de tasques que contribueixen sens dubte al benestar social col·lectiu. 
 
Amb la sala plena i transcorreguts uns 90 minuts de conversa amena i sàvia es va posar punt i final 
a la primera sessió del cicle. 
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Fotos 
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Diàleg 2: Les pensions, a debat 

 

Data: dimecres 6 de juny de 2018 

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  

 

Si hi ha una qüestió que esdevingui pertinent debatre-la en el marc dels Cicles de Diàlegs sobre 
Economia a Vilassar de Mar, aquesta és la de les pensions. Tema de màxima transcendència i 
actualitat. Un dels pilars de la societat del benestar pot esfondrar-se davant la persistent manca de 
garanties pel seu manteniment i continuïtat. Al respecte del model hi ha diverses veus expertes que 
senyalen direccions diferents. Unes, encaminades a garantir i millorar l’actual model del sistema de 
pensions al nostre país que essencialment és de repartiment, solidari i sostenible. Sostenible perquè 
hi ha mecanismes, consensuats al Pacte de Toledo, que permeten corregir les possibles desviacions 
sobre les previsions que es donin al llarg dels anys, incidint sobre els ingressos i les despeses. Per 
això cal garantir un fons de pensions que necessita d’una acció conscient de l’estat en aquesta 
direcció. Tanmateix hi ha qui exposa que la sostenibilitat del model actual no pot garantir-se a gaires 
generacions vista, per la qual cosa urgeixen reformes i canvis de criteri profunds en el model de  
finançament i assignació de les pensions.  

 
 

Dialoguistes: 
 

 Concepció Patxot.  Professora titular d’Economia de la Universitat de Barcelona 
i membre del CAEPS. 

 Joan Coscubiela. Professor de ESADE Law School, sindicalista i polític. 
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Crònica 

Interesant debat sobre el futur i present de les pensions de la mà de 
Joan Coscubiela i Concepció Patxot 
Segon diàleg Ernest Lluch d'Economia i Territori a Vilassar de Mar 2018 

 
Si hi ha una qüestió que esdevingui pertinent debatre-la 
en el marc dels Cicles de Diàlegs sobre Economia a 
Vilassar de Mar, aquesta és la de les pensions. Tema de 
màxima transcendència i actualitat. Un dels pilars de la 
societat del benestar pot esfondrar-se davant la persistent 
manca de garanties pel seu manteniment i continuïtat. Al 
respecte del model hi ha diverses veus expertes que 
senyalen direccions diferents. Unes, encaminades a 
garantir i millorar l’actual model del sistema de pensions 

al nostre país que essencialment és de repartiment, solidari i sostenible. Sostenible perquè hi ha 
mecanismes, consensuats al Pacte de Toledo, que permeten corregir les possibles desviacions 
sobre les previsions que es donin al llarg dels anys, incidint sobre els ingressos i les despeses. Per 
això cal garantir un fons de pensions que necessita d’una acció conscient de l’estat en aquesta 
direcció. Tanmateix hi ha qui exposa que la sostenibilitat del model actual no pot garantir-se a gaires 
generacions vista, per la qual cosa urgeixen reformes i canvis de criteri profunds en el model de 
finançament i assignació de les pensions. 
  
Amb aquestes hipòtesis de partida, dimecres passat 6 de juny, va arrencar el segon dels diàlegs 
Ernest Lluch sobre Economia a Vilassar de Mar, cicle coordinat pel professorEsteve Oroval. De la 
mà de veus expertes en economia i en les negociacions polítiques i sindicals, el diàleg va ser una 
conversa des de punts de vista diferents però complementària, per bé que discrepant i còmplice 
quan així ho va requerir, entre Joan Coscubiela i Concepció Patxot. 
 
Sindicalista i polític, llicenciat en Dret, el primer; i professora de Teoria Econòmica a la Universitat 
de Barcelona i directora de la Xarxa de Referència en Economia i Polítiques Públiques, la segona; 
van encarar la qüestió de les pensions, des d’un punt en comú: la necessitat que aquestes perdurin 
i la importància que tenen per tal de bastir societats més justes i igualitàries. Des d’aquesta 
confluència inicial la conversa va entrelligar la necessitat de valorar les fites aconseguides en 
aquests 40 anys de democràcia postfranquista en matèria de pensions, així com els reptes majúsculs 
que plantegen la demografia i la planificació econòmica d’un sistema de pensions, que requerirà de 
grans esforços pressupostaris, ja sigui per la via de control de la despesa (visió abastament 
comentada per Patxot) com per l’exploració de via d’ingressos alternatives (opció preferida per 
Coscubiela). Tan d’una forma o d’una altra els anys que venen seran claus per tal d’encarrilar el 
finançament i la pervivència d’un sistema que clama revisió i replantejaments a la vegada que 
consciència social per garantir-ne la seva existència i defensar un sistema públic com l’actual. 
 
Un diàleg concebut des de la complementarietat que donen les dades de l’acadèmia i les taules de 
la realpolitik i que es va desenvolupar en un auditori, amb l’aforament ple i explícitament interessat 
en la temàtica exposada. Un torn final d'intervencions del públic va rubricar un acte que va comptar 
amb un breu parlament inaugural del president de la Fundació Ernest Lluch, Joan Majó i amb unes 
paraules de cloenda a càrrec del director acadèmic del projecte, l'economista i vilassarenc, Esteve 
Oroval, qui a banda d'agrair les aportacions dels ponents va servir per anunciar que el proper diàleg 
-i darrer- del cicle tindrà lloc el 16 de novembre i reunirà per a l'ocasió a Xavier Bonal i a Joan 
Subirats, per parlar de l’Impacte dels criteris econòmics sobre la política educativa. Un diàleg que 
estarà inserit dins del programa d’actes en record a Ernest Lluch. 
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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.  

 
Diàleg sobre els reptes per al màxim rendiment econòmic de la gestió 
d’infrasructures esportives 

Dia: 13 Desembre  Hora: 18:30 Lloc: Auditori de la BSM – Pompeu Fabra, Carrer Balmes 132 
 
En el Marc del diàleg es presentarà el Llibret corresponent als V Diàlegs acadèmics Ernest Lluch 
d¡’Economia i Futbol: 
 
Obertura:  

 Oriol Amat – Degà de la BSM-UPF 

 Enric Lluch. Vicepresident de la Fundació Ernest Lluch 

 Teresa Basilio. Delegada de Cultura del FC Barcelona 
 
Dialoguen: 

 Rayde Báez. Founder & Chief Connections Builder at The Connect 

 Carles Murillo - Catedràtic d'Economia Aplicada – Universitat Pompeu Fabra 
 

 
Del llibre se n’ha fet la transcripció de l’anglès i s’ha traduït al català i es va repartir entre els 
assistents. 

 

 
 
  

Diàleg Ernest Lluch d’Economia i Futbol 
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Crònica 
 
Rayde Baez i Carles Murillo dialoguen sobre l'impacte econòmic del dia de 
partit 
Acte de presentació del llibre dels V diàlegs acadèmics d'Economia i Futbol  

 
El Passat 13 de desembre, l'auditori de la Barcelona School of Management de la Universitat 
Pompeu Fabra va acollir un interessant diàleg entre l'empresari i expert en marketing esportiu Rayde 
Baez, i l'eminent economista Carles Murillo. Alumne i mestre una dècada enrera varen 
protagonitzar un diàleg entre iguals, expert, rigorós i alhora amè i divilgatiu. Qüestions relacionades 
amb les grans diferències d'hàbits dels espectadors, socis i aficionats de segons quins esports i de 
segons quines latituds respecte a l'afeccionat tipus del FC Barcelona, va ser una constant, doncs 
l'experiència que pot ser veure un partit de futbol es pot codificar de diferents maneres. Però no 
només hi ha l'actiud i les expectatives del qui hi assisteix, sinó les possibilitats qu pot oferir la 
infraestructura eportava, lees seves instal·Lacions, els seus serveis i la seva amortització en el dia 
de partit però també quan no hi h partit de futbol. I un tercer aspecte que va vehicular tota la conversa 
va ser l'impacte tecnològic en les estratègies d'optimització de l'oferta i demanda per a la millora de 
l'experiència. Hàbits, infraestructura (i serveis) i la revolució tecnològica són questions que ja 
impacten en el disseny dels nous estadis i en la gestió del dia de partit i que s'una manera més 
generalista i menys comparada ja hi van incidir els professors Robert Simmons i Kirk Wakefield 
protagonistes del 5è diàleg acadèmic celebrat l'any 2017, editat enguany i que es va repartir a tots 
els assistents en els prolegòmens de l'acte i que l'enllacem en PDF per tal que se'l descarregui tota 
persona interessada. 
 
* A continuació reproduïm la crònica emesa pel servei de premsa del FC Barcelona, i que hi 
podeu accedir, aquí 
 
El FC Barcelona, representat per la delegada de Cultura de la Junta Directiva, Teresa Basilio, ha 
participat en la presentació del llibre de la V edició dels ‘Diàlegs Acadèmics Ernest Lluch d’Economia 
i Futbol’, que s’ha celebrat a l’auditori de la UPF Barcelona School of Management. El llibre, titulat 
Dia de partit: reptes per al màxim rendiment econòmic de la gestió de l’estadi, és el resum de les 
intervencions de la jornada que el FC Barcelona, en col·laboració amb la Fundació Ernest Lluch, va 
dur a terme a l’Auditori 1899 el 12 de juny del 2017. 
 
Teresa Basilio ha intervingut en l’acte juntament amb Enric Lluch, vicepresident de la Fundació 
Ernest Lluch, i Carles Murillo, director del Màster en Direcció i Gestió de l’Esport de la UPF. Basilio 
ha destacat en la seva intervenció: “L’Ernest Lluch estaria molt orgullós del llibre que avui presentem. 
D’una banda, perquè parla d’economia i futbol, dues de les seves passions. Però, sobretot, perquè 
parla de compromís amb la gent i de compromís amb el futur, una altra de les seves constants a la 
vida”. 
 
El FC Barcelona i la Fundació Ernest Lluch van signar el 2013 un conveni que estableix un marc 
global de col·laboració entre les dues entitats. Fruit d’aquesta aliança i de les inquietuds de qui en 
dona el nom, així com de l’interès per la reflexió i la divulgació de la cultura i l’esport que 
comparteixen les dues parts, es va acordar instaurar una conferència acadèmica anual sobre 
economia i futbol, que en l’edició de l’any passat va prendre el nom de Diàlegs Ernest Lluch 
d’Economia i Futbol. 
 
El primer Diàleg es va celebrar el 17 de juny del 2013 i va tenir com a eix L’impacte de la crisi al 
futbol. El segon va tenir lloc el 28 de maig del 2014, i va estar centrat en L’Estadística al servei del 
futbol. El tercer es va celebrar el 27 d’abril del 2015 i va girar a l’entorn d’El vector futbol en 
l’economia. El quart, que va tenir lloc el 6 de juny del 2016, es va centrar en Una mirada econòmica 
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al futur del futbol. Finalment, el cinquè es va celebrar el 12 de juny del 2017 amb el títol Dia de partit: 
reptes per al màxim rendiment econòmic de la gestió de l’estadi. 
 
Després de cada Diàleg s’ha editat un llibre que és el recull de la transcripció de totes les 
intervencions i ponències. El llibre es pot descarregar a la web del Club accedint a aquest enllaç. 
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Àmbit Acadèmic 
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Beca de Recerca Ernest Lluch 
 

Convocatòria: La Beca de Recerca Ernest Lluch és una convocatòria biennal d’ajut a la recerca 
a l’entorn de les àrees acadèmiques que van centrar l’interès d’Ernest Lluch (pensament polític 
i/o econòmic, història política i/o econòmica, història moderna...) i que contribueixen al foment 
de la recerca entorn del diàleg Catalunya – Espanya – Europa en qualsevol del les diferents 
àrees de les ciències socials. La convocatòria és oberta als investigadors i investigadores de 
l’àmbit universitari en general, especialment joves doctorands. També es valoren propostes de 
recerques procedents d’altres centres d’estudi, professionals i culturals, sempre i quan estiguin 
suficientment justificades. Des de l’obertura de la convocatòria i fins la publicació del veredicte 
del jurat, les bases es podran consultar a la web de la Fundació Ernest Lluch. 
 
 
Convocatòria oberta de la XI Beca de Recerca Ernest Lluch (2018) 
 
Enguany la Fundació Ernest Lluch convoca la 11a edició de la Beca de Recerca Ernest Lluch.El 
termini d'entrega de les propostes de recerca clou el proper 26 de novembre de 2018. 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 2018: 
  
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 26 de novembre de 2018 
 
4. Totes les sol·licituds rebran resposta en un termini màxim d’un mes des de la data de la seva 
presentació. 
 
5. La setmana del 17 al 21 de desembre del 2018, la Comissió Acadèmica de la Fundació Ernest 
Lluch donarà a conèixer el veredicte del jurat -que serà inapel·lable- a la web de la Fundació. 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 de gener de 2019 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 
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2019. Per controlar el compliment dels terminis, es nomenarà un tutor supervisor. 
 
7. El treball ha d’estar redactat en qualsevol de les llengües oficials a l’Estat espanyol, i ha de tenir 
una extensió màxima d’entre 300.000 i 350.000 caràcters amb espais, tot i que la Comissió 
Acadèmica de la Fundació es reserva el dret de modificar aquest criteri en funció de l’interès de les 
propostes presentades. 
 
8. La dotació prevista per a aquesta convocatòria és de 3.000 euros (a la qual s’aplicaran les 
retencions legalment establertes). 
 
9. La Fundació Ernest Lluch 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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Vilassar de Mar, 21 de desembre de 2018 
 
 
Comunicat de la Comissió Acadèmica de la Fundació Ernest Lluch, jurat de la convocatòria 
de la XI Beca de Recerca Ernest Lluch 

 
La Fundació Ernest Lluch, en primer lloc, vol enorgullir-se de l’alt interès dels 11 projectes de recerca 
que han optat a la Beca en aquesta convocatòria del 2018. 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 analitzades la temàtica i el desenvolupament previst dels projectes, com també els 
currículums dels investigadors corresponents, la comissió va decidir, el dijous 20 de desembre de 
2018, atorgar aquest premi a Neus Ballbé Sans per la realització del projecte Les estructures de 
poder a Nàpols durant el virregnat austríac (1707-1734) i el paper dels exiliats catalans, 
 
Cordialment, 

 

 
Comissió Acadèmica Fundació Ernest Lluch 
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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. 

 
XIII Premi – edició 2018 

 
El XIII 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 2017-2018, en els centres de Secundària públics, privats 
o concertats de Catalunya. 

 

Convocatòria  XIIIè Premi 
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Bases del XIIIè Premi 
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Jurat i veredicte 
 

                                                                            
 
 

 
 
Acta del jurat del XIII Premi Ernest Lluch de Ciències Polítiques i Socials, reunit el dia 10 de 
maig del 2018, 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 
La professora Mireia Julià, del GREDS-UPF 
La investigadora Mireia Bolíbar, del GREDS-UPF 
La professora Clara Cortina, de la UPF 
El professor Jordi Guiu, de la UPF 
El professor Jaume Puig, de la UPF 
El professor Pere Jódar, de la UPF 

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

De boig a malalt, 
de  Adrià Barris i Sanchez de l'Institut La Miquela (Bescanó). 
 
El premi d’enguany, ha obtingut aquesta consideració de manera pràcticament unànime, qüestió que 
s’ha de remarcar perquè no succeeix habitualment. El títol ja és en si mateix il·lustratiu de tota una 
concepció sobre la salut pública i la consideració de les persones: De boig a malalt. És aquesta qüestió 
la que enfronta en la primera part del treball de recerca: la conceptualització a l’entorn del boig i la 
bogeria des de l’antiguitat fins finals del segle XIX. Aquesta necessària perspectiva prossegueix amb 
el desenvolupament de la psiquiatria i, en particular, de la psiquiatria a l’estat espanyol.  Els mèrits 
augmenten al considerar que l’autor ens mostra les pràctiques terapèutiques que se’n deriven de les 
perspectives teòriques i que, finalment, són més o menys respectuoses o invasives, envers els malalts. 
Observem, així mateix, que el treball s’enriqueix de forma molt notable incloent el cas concret de 
l’Hospital Psiquiàtric de Salt. Aquesta història d’un internat no és només un relat, sinó que compta amb 
una bona metodologia quantitativa i qualitativa, basada en els registres de l’establiment i en una 
selecció acurada dels mateixos. Estratègia que permet observar qui ingressava, perquè ingressava i 
altres singularitats, com les anomalies del propi ingrés o del procés d’internament, al llarg de diversos 
períodes significatius. Cadascun dels períodes s’acompanyen d’una enriquidora sinopsi final. El conjunt 
proporciona dades molt útils sobre la política sanitària i els seus canvis en el temps, així com arguments 
substancials a l’entorn del treball sanitari i la seva organització, sobre les desigualtats socials i, en 
especial, les desigualtats de gènere. Altres mèrits a destacar són la bona redacció i l’extensa 
bibliografia. 

 
Accèssits 

El jurat del Premi Ernest Lluch de Ciències Polítiques i Socials 2018, donada l’excel·lent qualitat dels 
treballs seleccionats, va decidir atorgar quatre mencions honorífiques als següents treballs, que 
esmentem sense un ordre prefixat: 
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Les Brigades Internacionals. Els voluntaris de la llibertat, de Judit Ortiz Ciruela, del centre Jesuïtes 
de Gràcia, Col·legi Kostka 

Aquest treball parteix d’un factor que li aporta molta originalitat, com és l’apertura, l’any 2016, de l’Arxiu 
Rus d’Història Política i Social, i és en els seus fons allà on l’autora ha trobat una extensa informació 
sobre les Brigades Internacionals. Aquesta consulta li va permetre quantificar el llistat de brigadistes 
en funció dels seus orígens i sexe, a més d’algunes característiques militars (rangs, armament, 
uniforme, codis de senyals), socials (composició social, salari), o les baixes per deserció, mort o ferides. 
La iniciativa es completa amb uns breus retalls biogràfics de dones i homes brigadistes. Una altra 
aportació singular és la transcripció del diari del conegut brigadista Robert Merriman, que li dóna un 
valor especial a aquest treball de recerca. L’autora afegeix una bona contextualització sobre la guerra 
civil espanyola i el paper de les brigades internacionals. També hem d’afegir aquí els mèrits de la bona 
redacció i l’extensa bibliografia. 

Animals no correu, de Ana Carazo Anglada de l’Institut Gabriel Ferrater i Soler de Reus. 

En les darreres edicions del Premi sempre ens trobem amb un treball que suscita un intens debat del 
jurat. La qualitat literària o el grafisme i la presentació impecable, no seria motiu suficient en un premi 
de Ciències Socials. En aquest cas, a més, el punt de partença són les anècdotes d’un avi, escoltades 
una i altra vegada. I, no obstant, a partir de les mateixes, l’esforç de l’autora, la cura i dedicació, per tal 
de contextualitzar en el temps i en l’espai les paraules de l’avi, constitueixen una petita reconstrucció 
històrica que peça a peça, ens aporta com a resultat una trajectòria vital; allò que en llenguatge 
acadèmic coneixem com històries de vida. I és això, juntament amb la qualitat de la presentació allò 
que volem remarcar atorgant aquest accèssit. 

Human Rights. Fiction or Reality?, de Elena Musa Khreishah de l’Institut Santa Eulàlia (L’Hospitalet) 

Un excel·lent repàs teòric i conceptual a la noció de drets humans, que es centra en un aspecte concret 
i bàsic com és el dret dels infants i, en especial, el dret a l’educació entre els infants que viuen en 
camps de refugiats a Jordània, així com en el paper que hi juguen les agències internacionals. L’autora 
també dedica un interessant espai a posar de relleu el concepte de refugiat i aporta abundant 
informació sobre la seva situació a Jordània, país que té una llarga tradició d’acollida. Remarquem 
l’esforç de l’autora per experimentar en primera persona la vivència dels camps i recollir de primera mà 
les dades amb les que contrastar la seva hipòtesis. Remarquem que presenta una bibliografia i 
webgrafia adequada. 

El masclisme invisible, de Alba Valero Masachs de l’Institut de Premià de Mar. 

Una bona aproximació a la perspectiva de gènere; en aquest any en que s’estan fent escoltar amb 
força les veus de les dones. Remarquem la interessant presentació dels principals corrents feministes 
i dels conceptes teòrics que els acompanyen. El treball s’apropa a la realitat mitjançant una enumeració 
i definició exhaustiva dels micro-masclismes en diferents aspectes de la vida social. Finalment, cal 
destacar un treball de camp ampli que inclou les tècniques de l’observació, l’enquesta i l’entrevista. La 
bibliografia i webgrafia són molt adequades al tema tractat. 

Per últim, el Jurat vol agrair la participació i lloar la qualitat dels 109 treballs presentats en l’edició 
d’enguany, tot un record de participació, que mostra l’interès per participar en un premi ja consolidat i 
en la seva tretzena edició. 

Signat 

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

 
Imatges del lliurament del XIII Premi Ernest Lluch de Ciències Socials i 
Polítiques 
 
Dia:Divendres 18 de maig de 2018 
Hora:12:00 
Lloc: Sala de Graus Albert Calsamiglia 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 18 de maig de 2018 a les 12:00 hores tindrà lloc l'acte de 
lliurament del XIIIè 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 18 de maig de 2018- ,el jurat format per 

membres d'ambdues institucions ha determinat que els finalistes (presentats per ordre alfabètic dels 
pseudònims dels autors) siguin els següents: 
 
 
 

 Aquiles. De boig a malalt mental 
 Bot. Animals no correu tant 
 Marcello. Human Rights: Fiction or reality? 
 Merriman. Les Brigades Internacionals. Els voluntaris de la Llibertat 
 Scripta Manent. El masclisme invisible 

 
 
Una vegada més, ens plau destacar la qualitat i també la quantitat dels treballs presentats, 109 en 
total, dels quals en sobresurten aquests finalistes, pel seu rigor, originalitat i excel·lència. 
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Crònica 
 
Imatges del lliurament del XIII Premi Ernest Lluch de Ciències Socials i 
Polítiques 

 
Divendres passat 18 de maig de 2018 a 
la Sala de Graus Albert Calsamiglia del 
campus de la Ciutadella de la UPF va 
tenir lloc l'acte de lliurament del XIIIè 
Premi Ernest Lluch de Ciències Socials i 
Polítiques. L'acte va comptar amb la 
presència dels alumnes guardonats, 
acompanyats pels respectius 
familiars,tutors i amics, així com pels 
membres del jurat i representants 
institucionals.Carles Ramió, comissionat 
per la estratègia de la UPF, va fer els 
parlaments d'obertura i cloenda d'un acte 
àgil i amè que va prosseguir amb la lectra 

de l'acta del jurat i el lliurament de premis a càrrec del professor Miquel Salvador, degà de la Facultat 
de Ciències Polítiques i Socials de la UPF,qui va cedir la paraula a Josep M. Carreras, vicepresident 
de la Fundació Ernest Lluch , qui va tenir unes paraules en record d'Ernest Lluch i de sincer agraïment 
a la tasca feta pels alumnes, així com per l'inestimable suport i dedicació esmerçada des de l'entorn 
escolar i familiar. 
 
Es va atorgar el XIII Premi Ernest Lluch de Ciències Socials i Polítiques, dotat amb 1.000€, al següent 
treball: 

 
 De boig a malalt mental d'Adrià Barris i Sánchez de l'Institut La Miquela (Bescanó). 

El premi d’enguany, ha obtingut aquesta consideració de manera pràcticament unànime, qüestió que 
s’ha de remarcar perquè no succeeix habitualment. El títol ja és en si mateix il·lustratiu de tota una 
concepció sobre la salut pública i la consideració de les persones: De boig a malalt. És aquesta qüestió 
la que enfronta en la primera part del treball de recerca: la conceptualització a l’entorn del boig i la 
bogeria des de l’antiguitat fins finals del segle XIX. Aquesta necessària perspectiva prossegueix amb 
el desenvolupament de la psiquiatria i, en particular, de la psiquiatria a l’estat espanyol. Els mèrits 
augmenten al considerar que l’autor ens mostra les pràctiques terapèutiques que se’n deriven de les 
perspectives teòriques i que, finalment, són més o menys respectuoses o invasives, envers els malalts.  
 
Observem, així mateix, que el treball s’enriqueix de forma molt notable incloent el cas concret de 
l’Hospital Psiquiàtric de Salt. Aquesta història d’un internat no és només un relat, sinó que compta amb 
una bona metodologia quantitativa i qualitativa, basada en els registres de l’establiment i en una 
selecció acurada dels mateixos. Estratègia que permet observar qui ingressava, perquè ingressava i 
altres singularitats, com les anomalies del propi ingrés o del procés d’internament, al llarg de diversos 
períodes significatius. Cadascun dels períodes s’acompanyen d’una enriquidora sinopsi final. El conjunt 
proporciona dades molt útils sobre la política sanitària i els seus canvis en el temps, així com arguments 
substancials a l’entorn del treball sanitari i la seva organització, sobre les desigualtats socials i, en 
especial, les desigualtats de gènere. Altres mèrits a destacar són la bona redacció i l’extensa 
bibliografia. 
 
El Jurat també ha decidit atorgar quatre mencions honorífiques als treballs mecionats anteriorment 
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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 

 

Democràcia, legalitat i legitimitat 

XIII Jornada Ernest Lluch de Ciències Polítiques i Socials 2018 

Dia: Dijous 22 de Febrer 2018 
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 XIII 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 Javier Pérez Royo, 
Catedrátic de Dret Constitucional Universitat de Sevilla 
 i una taula rodona amb Montserrat Tura, ex-consellera 
d’Interior i de Justicia de la Generalitat de Catalunya 
 i Abel Escribà, professor i investigador al Departament 
de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat Pompeu 
Fabra 

 

Programa:  
 
11.00h: Benvinguda i presentació  
11.15h: Conferència a càrrec de: 
Javier Pérez Royo. Catedrátic de Dret Constitucional 
Universitat de Sevilla 
12.00h: Torn obert de preguntes 

12.30h: Taula rodona 
Montserrat Tura, ex-consellera d’Interior i de Justicia de la Generalitat de Catalunya 

 Abel Escribà, professor i investigador al Departament de Ciències Polítiques i Socials de la 
Universitat Pompeu Fabra 
Modera: Clara Cortina professora i investigadora Departament de Ciències Polítiques i Socialsde la 
Universitat Pompeu Fabra 
 
14.00h: Cloenda 
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Crònica 
 
Exitosa jornada sobre democràcia, legalitat i legitimitat 

Javier Pérez Royo, Montserrat Tura i Abel Escribà van parlar dels lligams entre democràcia,  legalitat 
i legitimitat a la XIII Jornada Ernest Lluch, organitzada per la Facultat de Ciències Polítiques i Socials 
de la UPF i la Fundació Ernest Lluch, que va tenir lloc el 22 de febrer, al matí, al campus de la 
Ciutadella de la UPF. 

Amb l'auditori del Campus de la Ciutadella ple va arrencar una nova edició de la jornada que cada any 
organitzen per aquestes dates, la Facultat de Polítiques de la UPF i la Fundació Ernest Lluch, amb 
l'objectiu de debatre amb objectivitat i  des d’un punt de vista acadèmic, sobre conceptes d'actualitat i 
interès. Amb aquest proposit, el passat 22 de febrer es va parlar i debatre sobre democràcia, legalitat 
i legitimitat, des de visions complementàries. 
 
Carles Ramió, comissionat per a l’estratègia del Grup UPF i catedràtic de Ciència Política i de 
l'Administració de la Universitat,va donar la benvinguda als assistents, juntament amb Josep Maria 
Carreras, vicepresident de la Fundació Ernest Lluch i Miquel Salvador, degà de la Facultat de Ciències 
Polítiques i Socials, els quals feren  una breu intervenció a mode de presentació. 
 
Lliçó magistral d'història del constitucionalisme espanyol amb segell Pérez Royo 
 
En la primera part de l’acte, el catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, Javier 
Pérez Royo, va pronunciar una conferència de títol homònim al de la jornada que va entusiasmar al 
públic assistent. Sempre des de del punt de vista jurídic i amb el reformisme com a  principi a 
reivindicar, Pérez Royo va fer gala d'erudició, pedagogia , rigor i contundència a l'hora de repassar la 
història del constitucionalisme espanyol i de pinzellar els principals esculls del perquè de l'enrocament 
político-jurídic actual, amb la sentència sobre l'Estatut de Catalunya de detonant.    
 
Segons Pérez Royo reformar la constitució és el vincle que ha de mantenir la legalitat i la legitimitat de 
tot govern democràtic, per aquesta raó els estats que s'habituen a reformar la carta magna no només 
reforcen els vincles entre aquests conceptes garants de l'estat de dret sinó que eviten episodis 
involucionistes o contrareformistes. Malauradament, aquests són els episodis que cíclicament es 
donen a Espanya, ja que coincideixen amb les crisis de la monarquia, una istitució ademocràtica, que 
regeix els principis constitucionals del regne d'Espanya, fet que acaba comportant recorrents 
problemes de legitimitat democràtica, precisament per la vigència del principi monàrquic. Aquesta 
argumentació radica en la ferma defensa del reformisme com a vector de canvis i millores socials a la 
vegada que evita desbordaments no democràtics, no legals o il·legítims.  Per aquest motiu Pérez Royo 
sosté que la Constitució no resol cap problema concret, però que sense la Constitució no es pot 
resoldre res de res, ja que la funció principal és la de possibilitar una resposta jurídica ordenada. 
 
Taula rodona amb Montserrat Tura, Abel Escribà i moderació de Clara Cortina 
 
Seguidament, després d'una petita pausa es va iniciar la taula rodona que va comptar amb les 
intervencions de l'exconsellera d’Interior i de Justícia de la Generalitat de Catalunya, Monmtserrat Tura; 
així com del professor i investigador del Departament de Ciències Polítiques i Socials de la UPF,Abel 
Escribà, expert en política comparada. Després d’una intervenció inicial dels dos ponents, la professora 
Clara Cortina va donar la paraula al professor Pérez-Royo, amb qui es va iniciar un debat que finalment 
va involucrar a un públic atent i implicat qu va fer atinades preguntes , tan des d'un punt de vista 
conceptual com casuístic. El procés independentista, els fets d'octubre del 2017, la judialització e la 
política i la vulneració de la legalitat vigent varen ser qüestions sotmeses al sedàs interpretatiu de la 
taula d'experts. A les dues en punt es va posar punt i final a una jornada intensa de reflexió i debat 
amb el desig de reeditar-la l'any vinent amb un alte tema d'interès social i polític. 
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Galeria d’imatges 
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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. 

 

Regulation of medical devices: from an old and deficient to a new and (still) 
uncertain 
 XVIè Seminari Ernest Lluch d'Economia a la Universitat de Barcelona 

 
Dia: dimarts 4 de Desembre 
Hora: 10:00 
Lloc: Sala de Graus Ernest Lluch. Universitat de Barcelona. 
Organitza: Facultat d'Economia i Empresa de la UB i Fundació Ernet Lluch 
 
 

Com cada any, la Facultat d'Economia i Empresa de la 
Universitat de Barcelona sota la coordinació del 
professor Joan Ramón Borrell ha preparat un seminari 
acadèmic de record a Ernest Lluch, n el que hi haurà 
una breu presentació de la biografia, recentment 
publicada. 
 
Ponència: Regulation of medical devices: from an 
old and deficient to a new  
and (still) uncertain 
 
 Carlos Campillo. Doctor en Medecina i cirurgià, 
Máster en Public Health, Especialista en Medecina 
preventiva i salut pública. Ex-funcionari i actual 
consultor de la OMS, responsable d'evaluació clínica i 
de serveis de salut en el Servei de Salut de les Illes 
Balears, membre del Comitè Tècnic Institucional de 
Seguretat del Pacient, Ministeri de Sanitat, Serveis 
Socials i Igualtat. També és investigador associat en el 
Centre d'Investigació en Economia i Salut (CRES). 
 Presenta: Joan Ramón Borrell 
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Crònica 
 

Carlos Campillo pondera com es regula l'instrumental mèdic en una 
interessant ponència a la Facultat d’Economia i Empresa 
 XVI Seminari Ernest Lluch d'Economia de la Universitat de Barcelona 
 
 
 
Com cada any, la Facultat d'Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona sota la coordinació 
del professor Joan Ramón Borrell ha preparat un seminari acadèmic de record a Ernest Lluch, en el 
transcurs del qual hi ha hagut una breu intervenció del degà  de la Facultat, Ramon Alemany, i del 
videpresident de la Fundació, Josep Maria Carreras, qui ha donat a conèixer la biografia d'Ernest 
Lluch, escrita per Joan Esculies, recentment publicada. 
 
L'acte d'avui es dirigia a un públic acadèmic expert, estudiants de màster i doctorands, així com a 
professors i professionals de l'economia de la salut, ja que el plat fort de la jornada era la 
ponència Regulation of medical devices: from an old and deficient to a new and (still) 
uncertain, de Carlos Campillo. Doctor en Medecina i cirurgià, Máster en Public Health, Especialista 
en Medecina preventiva i salut pública. Ex-funcionari i actual consultor de la OMS, responsable 
d'evaluació clínica i de serveis de salut en el Servei de Salut de les Illes Balears, membre del Comitè 
Tècnic Institucional de Seguretat del Pacient, Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat. També és 
investigador associat en el Centre d'Investigació en Economia i Salut (CRES). 
 
Després d'una acurada i divulgativa exposició de la temàtica s'ha inciat un debat expert amb 
intervencions del públic assistent que omplia la Sala de Graus Ernest Lluch de la Facultat d'Economia 
i Empresa de la Universitat de Barcelona 
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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. 

 
 

El sistema para la autonomía y atención a la dependencia (SAAD) en la 
encrucijada: panorama actual y miradas de futuro 

   Encuentro Ernest Lluch ‐ Cursos de Verano UIMP 2018 
 
Dia: 26 i 27 4 de Juliol 
Hora: 11:00 
Lugar: Palacio de la Magdalena, Santander - Sede UIMP 
Organiza: Fundación Ernest Lluch; UIMP 
 
 
Argumentario 
 
A finales de 2006 se promulgó la Ley 39/2006, de promoción de la autonomía personal y atención a 
las personas en situación de dependencia, creándose en 2007 el Sistema para la Autonomía y 
Atención a la Dependencia (SAAD). Esta ley supuso un avance social de primera magnitud en el 
ámbito de los derechos ciudadanos, que debía acompañarse de un cambio estructural a gran escala 
en la organización de la asistencia en los cuidados de larga duración, considerándose como el cuarto 
pilar del Estado de Bienestar de España. No obstante, la crisis económica, los problemas de 
financiación, estratégicos y organizativos de los primeros años, así como los cambios demográficos 
y sociales que se están produciendo en toda Europa y en los países de la OCDE suponen un 
auténtico reto para la construcción de un sistema solvente que sea capaz de dar respuesta a las 
expectativas generadas y a las demandas sociales presentes y futuras. El principal objetivo del 
encuentro es abordar, desde una perspectiva multidisciplinar, la situación actual del Sistema para la 
Autonomía y Atención a la Dependencia desde varias dimensiones de análisis. En el Encuentro se 
tratarán temas como las diferencias existentes entre los sistemas de cuidados de larga duración 
existentes en Europa, aspectos relativos a la financiación del SAAD en España, el papel que juegan 
los cuidados prestados por las familias, la coordinación entre los servicios sanitarios y los cuidados 
de larga duración, así como los aspectos clave de avance que se precisan y los diferentes retos 
esperados. El público al que va dirigido el curso abarca desde estudiantes de postgrado interesados 
en ampliar conocimientos sobre el sistema de cuidados de larga duración en todas sus vertientes, a 
profesionales y decisores de los ámbitos público y privado del campo sociosanitarios, asociaciones 
de pacientes e investigadores con interés en el tema tratado. 
 
Dirección 
Juan Oliva Moreno 
Profesor del Departamento de Análisis Económico y Finanzas y del Seminario de Investigación en 
Economía y Salud (SIES) 
Universidad de Castilla La Mancha 
 
Luz María Peña Longobardo 
Profesora del Departamento de Análisis Económico y Finanzas y del Seminario de Investigación 
en Economía y Salud (SIES) 
Universidad de Castilla La Mancha 
 
Secretaría 
Raúl del Pozo Rubio. Profesor del Departamento de Análisis Económico y Finanzas y del Grupo 
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de Investigación en Economía, Salud y Alimentación. Universidad de Castilla-La Mancha 
Programa Encuentro Ernest Lluch - UIMP 2018 
 

 
 
Jueves, 26 Julio 2018 
 
09:30 Inauguración 
Joan Majó Cruzate 
Juan Oliva Moreno 
 
10:00 Cambio demográfico, tecnológico y social: ¿Hacia dónde vamos? 
José María Labeaga 
 
11:00 Sistemas de Cuidados de Larga Duración en Europa. Un análisis comparativo 
Adelina Comas 
 
12:30 Financiación del Sistema de Cuidados de Larga Duración y contribución de las familias 
Raúl del Pozo Rubio 
 
15:30 Mesa redonda 
La voz de los actores princiipales 
Evaluación del SAAD: ¿Qué mejoras se precisan? 
Luis Cayo Pérez Bueno 
Ángel Parreño 
Isabel Sánchez Robles 
Moderación: Félix Lobo 
 
 
Viernes, 27 Julio 2018 
 
09:30 La magnitud de los cuidados informales y su maridaje con los cuidados profesionales 
Luz María Peña Longobardo 
 
10:15 Integración y coordinación entre los sistemas sanitarios y los sistemas de cuidados de larga 
duración: ¿realidad o mito? 
Roberto Nuño Solinís 
 
11:30 Mesa redonda 
Retos y futuro del Sistema de Cuidados de Larga Duración en España y en Europa 
Gregorio Rodríguez Cabrero 
Ester Sarquella 
Roberto Nuño Solinís 
Moderación: Juan Oliva Moreno 
 
12:45 Clausura 
Josep María Carrerras 
Luz María Peña Longobardo 
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Crònica 
 
El sistema d'autonomia i atenció a la dependència, a debat 

Curs d'Estiu UIMP 2018- Encuentro Ernest Lluch 

 

 
 
El divendres 27 de juliol de 2018, es va posar punt i final al 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 el sistema per a l'autonomia i atenció a la dependència (SAAD) tan en les vicissituds del 
panorama actual com en les mirades de futur. 
 
El programa del seminari es nodria de reconeguts experts que van complir amb escreix les expectatives 
generades pels 25 participants del curs dirigit conjuntament pels professors del Departament d'Anàlisi 
Econòmica i Finances i del Seminari d'Investigació en Economia i Salut (SIES) de la Universidad de 
Castilla La Mancha, Juan Oliva Moreno i Luz María Peña Longobardo. De la Fundació Ernest Lluch 
hi assistiren el vicepresident i tresorer, Josep Maria Carreras; el director, Ferriol Sòria; i el 
president, Joan Majó que va participar en la inauguració 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 

 

 La UIMP mira al futuro de la autonomía y la atención a la dependencia de la mano de la 
Fundación Ernest Lluch 

 La UIMP reflexiona sobre el cuidado informal y el aumento de las enfermedades crónicas 
 
Material i presentacions de les sessions: 
 
Dijous 26 juliol 
 Adelina Comas-Herrera 
 Raúl Del Pozo 
 José Maria Labeaga 

Divendres 27 de juliol 
 Roberto Nuño 
 Luz Maria Peña 
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Fotos 
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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:  
 
Relleu generacional en els ens locals. Retenció de coneixement, processos de 
renovació i nous perfils professionals  
 

 
Durant la propera dècada es produirà un procés de 
jubilació molt important dels empleats públics i 
s'estima que durant aquest període a Espanya hi 
entraran un milió de nous efectius. Treballadors 
públics que prestaran els seus serveis fins al 2060, 
dels quals molts ho faran vinculats als ens i 
administracions locals. Aquesta sortida important de 

funcionaris públics prevista, sovint amb altes responsabilitats, porta associada la pèrdua d’experiència 
i capital humà que significa aquesta retirada, i la necessitat de pensar programes i contrastar 
experiències ja existents per a la transmissió i retenció d’un coneixement clau per a les nostres 
institucions que altrament es perdrà i pot generar disfuncions no desitjables. D’una banda, en els 
propers lustres es preveuen canvis substancials al perfil de llocs de treball derivats de l’impacte de les 
tecnologies de la informació, de la robòtica i de la intel·ligència artificial. El paper de l'Administració 
pública de ben segur serà també diferent al d’ara, i els seus models organitzatius segurament seran 
més contingents i adaptables als canvis. Aquesta és una enorme oportunitat de renovació del sistema 
que no es pot deixar escapar. Cal acompanyar aquest procés de relleu generacional identificant 
procediments, perfils i projectes, i evitar seguir amb inèrcies sense massa expectatives de ruptura amb 
unes pautes culturals, institucionals i organitzatives molt difícils de trencar. I amb tot, cal pensar-hi. Si 
no es realitza ara mateix un esforç d'anàlisi prospectiu que impulsi un procés de canvi i de 
modernització ràpida i radical l'Administració pública pel que fa al perfil dels treballadors que 
necessitarà, es pot perdre el tren per als propers decennis. I a la vegada, cal conèixer quines 
experiències hi ha per retenir en el seu si el coneixement i el capital que marxarà en aquests propers 
anys.  
 
La jornada d’enguany beu d’aquesta reflexió, i es proposa parlar-ne reunint per a l’ocasió a veus 
expertes en aquests àmbits, ja sigui des del marc de prospectiva acadèmic i des de posicions de gestió 
i organització de l’administració estretament vinculades al món local com poden ser els ajuntaments i 
les diputacions.   

Jornada sobre Municipis 
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Programa 
 
Divendres 1 de juny del 2018 - Sala d’actes de l’Ateneu Barcelonès 
 
 
9:00h  Obertura 
Sra. Mercè Conesa – Presidenta de la Diputació de Barcelona 
 Sr. Joan Majó – President de la Fundació Ernest Lluch 

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

Vallès. 
 
Conferències marc: 
 
9:30h  
Ponència 1: Els reptes del procés de relleu en l’ocupació pública a les AAPP locals. Perills, 
necessitats i oportunitats. 
 
 Miquel Salvador. Degà de Ciències Polítiques i Socials de la UPF 
 Carles Ramió. Catedràtic de Ciencia Política de la UPF. 

 
10:15h 
Ponència 2: La atracción de talento y nuevos skills y perfiles profesionales en un contexto de 
relevo generacional en la administración pública 
 
 Mikel Gorriti. Director RRHH. Dirección de la Función Pública del Gobierno Vasco 

 
11:15h Pausa  
 
11:45h  Taula rodona del món local  
 
 Lola Miró - Directora Recursos Humans de la Diputació de Barcelona 
 Jordi Martí - Gerent de l’Ajuntament de Barcelona 
 Antoni Merino - Gerent de l’Ajuntament de Mataró 
 Carme Noguer - Directora de Recursos Humans de l’Ajuntament de Manlleu i presidenta de 

l’Associació Catalana de Gestió Pública 
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Crònica Jornada Municipis 2018 

 
Relleu generacional en els ens locals 
 
El divendres 1 de juny de 2018 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  
 
Durant la propera dècada es produirà un procés de jubilació molt important dels empleats públics i 
s'estima que durant aquest període a Espanya hi entraran un milió de nous efectius. Treballadors 
públics que prestaran els seus serveis fins al 2060, dels quals molts ho faran vinculats als ens i 
administracions locals. Aquesta sortida important de funcionaris públics prevista, sovint amb altes 
responsabilitats, porta associada la pèrdua d’experiència i capital humà que significa aquesta retirada, 
i la necessitat de pensar programes i contrastar experiències ja existents per a la transmissió i retenció 
d’un coneixement clau per a les nostres institucions que altrament es perdrà i pot generar disfuncions 
no desitjables. D’una banda, en els propers lustres es preveuen canvis substancials al perfil de llocs 
de treball derivats de l’impacte de les tecnologies de la informació, de la robòtica i de la intel·ligència 
artificial. El paper de l'Administració pública de ben segur serà també diferent al d’ara, i els seus models 
organitzatius segurament seran més contingents i adaptables als canvis. Aquesta és una enorme 
oportunitat de renovació del sistema que no es pot deixar escapar. Cal acompanyar aquest procés de 
relleu generacional identificant procediments, perfils i projectes, i evitar seguir amb inèrcies sense 
massa expectatives de ruptura amb unes pautes culturals, institucionals i organitzatives molt difícils de 
trencar. I amb tot, cal pensar-hi. Si no es realitza ara mateix un esforç d'anàlisi prospectiu que impulsi 
un procés de canvi i de modernització ràpida i radical l'Administració pública pel que fa al perfil dels 
treballadors que necessitarà, es pot perdre el tren per als propers decennis. I a la vegada, cal conèixer 
quines experiències hi ha per retenir en el seu si el coneixement i el capital que marxarà en aquests 
propers anys.  
 
La Jornada de Municipis 2018 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 (informació 
ampliada aquí), precedida per una breu intervenció del president de la Fundació Ernest Lluch, Joan 
Majó; a banda de reconeguts acadèmics i experts en la gerència i la gestió dels Recursos Humans en 
la gestió pública, que des del capdavant de consistoris com el de Barcelona, Mataró, Manlleu i 
d'institucions com la Diputació de Barcelona hi estan especialment concernits. La jornada va basar-se 
en dues ponències acadèmiques. La primera la van impartir conjuntament els professors Carles 
Ramió i Miquel Salvador i es va centrar en el plantejament dels reptes i urgències de la gestió pública 
i de les administracions del país. es va posar èmfasi en la necessitat de lideratge del sector públic en 
el procés de transformació digital que es viurà en breu, malgrat la inèrcia actual no convidi a 
l'optimisme, factor que també es vincula a la poca atenció que s'està destinant als processos de relleu 
professional en els ajuntament i altres institucions davant de la jubilació masiva que s'albira per als 
propers anys. En un altre terreny, en el de la gestió dels Recursos Humans eninstitucions públiques, 
ningú com el professor Mikel Gorriti per posar emfasi en la necessitat de canviar els models i pautes 
de contractació pública i dels processos de selecció per tal de garantir la igualta d'oportunitats i una 
meritocracia basada en un conjunt de competències i d'inteligències. 
 
El protagonisme de la darrera part de la jornada va recaure en els gerents i caps de recursos humans 
de diferents ajuntaments i institucions. A la taula que presidia i moderava Lola Miró (directora de 
Recursos Humans de la DIBA), hi varen participar per aquest ordre: Antoni Merino, gerent de 
l'Ajuntament de Mataró,Carme Noguer, directora de Recursos humans de l'Ajuntament de Manlleu i 
presidenta de l'Associació deCatalana de la Gestió Pública i Jordi Martí, gerent de l'Ajuntament de 
Barcelona. 
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Les ponències al teu abast 
 
A continuació posem  a la teva disposició l'enllaç al vídeo de la Jornada sobre Municipis 2018: 
https://www.youtube.com/watch?v=‐HUhGhoig3M 
 
També adjuntem en format PDF la ponència que va impartir Mikel Gorriti:  
La Atracción de Talento y las nuevas competencias en las AAPP  
 
Materials de difusió 
 Cartell 
 Flyer ‐ Programa 

 

 

 Fotos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



125

 

 

  

 

  
  



126

 

 

  

 

  

 

 

 

 



127

 

 

  

 

 



128

 

 

Jornada Ernest Lluch a Torroella de Montgrí 
 
 
Descripció.  Quinzena edició d'aquesta jornada que versa sobre una qüestió de fons i tanmateix 

d'actualitat. Enguany la jornada se centra en l’age del populisme i l’autoritarisme a Europa  i comptà 
amb la participació experta dels historiadors Paola Lo Cascio, Xavier Casals, Joan Fuster Sobrepere i 
del periodista d’internacion Josep Martinoy. 

 
Autoritarisme i populisme, avui  
XV Jornada Ernest Lluch de Torroella de Montgri 2018 
 
Dia: Dissabte 6 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, la 
quinzena, ens plantegem analitzar l’impacte de l’onada autoritària al món 
occidental, aterrant-ho a realitats més properes. L’alarma que s’encenia a la 
perifèria de la UE amb Rússia i Turquia, ja fa anys que es va traspassar a 
països de l’Europa de l’Est com Polònia i Hongria, però també dins del cor de 
la UE amb els casos d’Àustria i Itàlia com a més recents i amb l’impacte encara 
latent de l’auge de Marine Le Pen a França i del triomf del Brexit a la Gran 
Bretanya. Tot això sense creuar l’Atlàntic, doncs la victòria e Donald Trump en 
les eleccions del 2016 han donat ales a les conviccions restrictives i 
autoritàries, també als EUA. Però hi ha una premissa que es compleix ara i 
que també es va donar en la intensitat política del període d’entreguerres: la 

legitimació popular via urnes de posicionaments marcadament autoritaris, retrògrades en llibertats i 
preocupantment xenòfobs. Aquestes i moltes altres qüestions seran abordades en les dues ponències 
i la taula rodona posterior que comptaran amb la participació de dos reconeguts especialistes,com són 
en Xavier Casals i Paola Lo Cascio. 
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Crònica 

Una 'giornata particolare' a Torroella de Montgrí sobre l'auge dels 

populismes i autoritarismes a Europa 
XV Jornada Ernest Lluch a Torroella de Montgrí 

 
 

La XV 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 6 d'octubre i 
versà sobre 'Autoritarisme i populisme, 
avui' amb l'atenta mirada a l'auge del 
fenomen a tota a Europa i fent especial 
èmfasi als casos italià i espanyol. Per a 
l'ocasió es va comptar amb la participació 
dels historiadors Xavier Casals i Paola Lo 
Cascio, així com la participació a la taula 
rodona del periodista i regidor de 
Torroella, Josep Martinoy i 
l'historiador Joan Fuster. 

 
La jornada es va iniciar amb la intervenció de l'alcalde de Torroella, Josep Rufí i dels directors del 
Museu de la Mediterrània i de la Fundació Ernest Lluch, Gerard Cruset i Ferriol Sòria, 
respectivament, qui varen coincidir en l'interès i actualitat del tema d'enguany així com en el lament per 
l'absència de la torroellenca i exconsellera de la Generalitat de Catalunya, Dolors Bassa, actualment 
empresonada a Figueres, qui tot just fa dos anys enrera va inaugurar aquesta jornada anual de debat 
i reflexió. 
 
La primera ponència de la jornada va anar a càrrec de Paola Lo Cascio. L'historiadora i politòloga va 
centrar la seva intervenció en la diferenciació dels termes autoritarisme i populisme, per tal d'exposar 
la seva interrelació. i ho va fer a partir del cas italià, especialment ric en paralelismes i analogies amb 
fenòmens com el feixisme de Mussolini, el populisme del 'qualunquismo' i l'evolució de la Lega Nord, 
exemples que entronquen en la pervivència d'un feixisme estructural a l'entorn del MSI primer, a 
l'existència d'un partit nítidament popliste, ja als anys '40 amb el Partido de l'Uomo Qualunque (homé 
comú) o ara amb el Moviment 5 estrelles; i a la reconversió del nacionalisme de la Lega Nord a 
l'extrema-dreta identitaria de la Lega actual, amb Matteo Salvani com a principal abanderat. Amb el 
cas italià, Lo Cascio, va voler exposar tan els fils i lligams dels fenòmens actuals amb el passat recent 
de la política italiana, com aquells aspectes susceptibles de ser tinguts en compte encontextos polítics 
diferents com pot ser el català o l'espanyol.  
 
Després de la pausa va ser el torn de Xavier Casals, historiador amb un gran bagatge en l'estudi de 
l'extremadreta a Catalunya i a Espanya, i amb un ampli coneixement de l'abast del fenomen actual de 
l'auge de la nova dreta identitaria a tot Europa. Precisament la seva intervenci´va incidir en la 
visualització de l'abaasti impacte del fenomen, suficientment mportant com per condicionar les 
eleccions europes de l'any vinent. Segons Casals,cal aturar-se a entendre bé el fenomen d'aquesta 
nova dreta identitaria, que parteix d'ideals democràtics no liberals, que tendeixen a l'autoritarisme i que 
se serveix del populisme per a treure rèdits electorals. En aquest sentit la pon`ncia de Casals va ser 
molt i·lustrativa de la capacitat de transmissió del missatge apocalíptic en el que solen incòrrer per tal 
d'aglutinar un ventall ampli de votants, ja siguin dones, joves i immigrants, perquè del que es tracta és 
de presntar-se com els salvadors dels mals socials en el que s'ha encallat la política tradicional. 
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Dues ponències dinàmiques i riques en exemples que va satisfer a un públoc assistent que va tenir 
l'oportunitat d'afegir-se al debat durant el torn de preguntes de la taula rodona posterior. 
 

 
Fotos 
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Conferències acadèmiques a la UPF 
 
 
Descripció. Conferències impartides per participants en el Projecte Diàlegs 2018 a la Facultat de 
Polítiques de la UPF en el marc de co·laboració entre aquesta Facultat i la Fundació Ernest Lluch. 
 

Conferència de Lorena Jaume-Palatsi 
 
Escenaris de futur: és possible el control social de la intel·ligència artificial? 
 
 
La ponència La burbuja y la crisis. Los orígenes económicos del voto a podemos va tenir lloc el La 
ponència 'Escenarios de futuro: ¿es posible el control social de la inteligencia artificial? tindrà lloc el 
proper dijous 4 d'octubre a les 11 hores a l'aula (per 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 , a banda de Lorena Jaume-Palasí, de  
 
Sobre la ponent: 
 
Lorena Jaume-Palasí  
 

 Directora executiva de AlgorithmWatch (Berlín), una 
organització sense ànim de lucre que analitza l'ètica de 
l'automatització i la digitalització en els processos 
algorítmics que tenen rellevància social. El seu treball se 
centra en la filosofia del dret i l'ètica de l'automatització i 
la digitalització. Lorena Jaume-Palasí és membre del 
Grup de Savis sobre Intel·ligència Artificial i Big Data 
creat per la Secretaria d'Estat d'Agenda Digital. Així 
mateix és una de les fundadores de la Dymanic Coalition 
on publicness l'Internet Governance Forum de Nacions 

Unides i membre del consell assessor de Code Xarxa de la iniciativa contra la vigilància massiva. 
Lorena condueix projectes de digitalització a Àfrica i Àsia i publica regularment articles sobre 
discriminació, privacitat i l'àmbit públic, protecció de dades i els béns públics. És membre del Grup 
de Savis sobre Intel·ligència Artificial i Big Data del Govern espanyol. 
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Conferència de Rafael Rubio als alumnes de la UPF 
Efecte de les TIC en el comportament electoral 

 

La ponència Efecte de les TIC en el comportament electoral tindrà lloc el proper dijous 8 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 de Rafael Rubio. 
 
Sobre el ponent: 
 

Rafael Rubio 
 

 Doctor en Dret Constitucional (Premi extraordinari), Professor Titular i 
Director del Grup de Recerca sobre participació i noves tecnologies (i + 
dem) a la Universitat Complutense de Madrid. Ha impartit classes de 
postgrau en més de 30 universitats en 15 països diferents. 
Professor Visitant a la Universitat de Navarra. Investigador visitant a les 
Universitats de Georgetown, Harvard, George Washington University i 
Scuola Superiore Sant'Anna. Ha impartit conferències en els 
Parlaments Nacionals d'Uruguai, Mèxic, Argentina, Perú, Espanya i 
Itàlia. Assessor en temes de Govern Obert, Transparència i participació 
ciutadana a governs (Espanya, Perú), organismes internacionals 
(Comissió Europea, BID), partits, fundacions, i institucions socials, 
educatives i religioses a Europa i Amèrica. Ha participat en programes 
de voluntariat i cooperació a Cuba, Índia, Etiòpia, Cambodja, 
Guatemala, Mèxic, Polònia, Espanya i Portugal. Ha rebut les medalles 
de Sant Raimon de Penyafort (Ministeri de Justícia) i la de Sant 

Silvestre (Vaticà). Autor dels llibres: "Els grups de pressió" (2003, CEPC)), i «Ús de les Tics i la 
participació política dels joves» (Injuve, 2016). Editor de "Parlaments oberts: tecnologia i xarxes per a 
la democràcia" (2013, Congrés dels Diputats) i "Marca Espanya i diplomàcia pública: Reptes de la 
nostra acció exterior" (2012, MAEC). 
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Crònica 
 
Efecte de les TIC en el comportament electoral - Conferència UPF 
Ponència de Rafael Rubio a la Facultat de Polítiques de la UPF 
 
 
Rafael Rubio va pronunciar la ponència Efecte de les TIC en el comportament electoral el passat 
dijous 8 de novembre a les 13 hores a l'aula (40.010) 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 enguany ha 
comptat amb la participació de Lorena Jaume-Palasí, Rafael Rubio, i properament (29 de novembre) 
de Margarita Robles-Carrillo, en el que esperem esdevingui una enriquidora experiència que es pugui 
reeditar l’any vinent. 
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Conferència de Margarita Robles-Carrillo als alumnes de la UPF 

 

 
La ponència sobre Ciberguerra, Ciberseguretat i Big Data tindrà lloc el proper 29 de novembre a les 
13:00 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 de la investigadora Margarita Robles-Carrillo 
  
Sobre la ponent 
 

Margarita Robles-Carrillo 
 

Professora Titular de Dret Internacional Públic i Relacions 
Internacionals. Grupo de investigación Grup d'Enginyeria i 
Seguretat de Xarxes (NESG). Universitat de Granada. 
Coordinadora del Màster en Ciberseguretat i professora del 
Màster Universitari en Altos Estudis Internacionals i Europeus i 
del Màster Universitari en Assessoria Laboral, Fiscal i Jurídica 
de l'Empresa de la Universitat de Granada. És membre del 
Consell Editorial de l'Editorial de la Universitat de Granada i ha 
estat directora del Centre Mixt -Universitat de Granada-MADOC 
(2013-2015), Directora del I Congrés Internacional d'Estudis 
Militars (2014), Directora del Congrés Internacional sobre 
Afganistan : Leccions lliures i perspectives d'evolució (2015) i 
Directora de les Jornades sobre Dret Militar, Defensa i 
Ciberseguretat de la Universitat de Granada (2017). 

 
Entre les seves publicacions destaquen diverses monografies i més de quaranta articles sobre temes 
internacionals i europeus, entre ells, nombrosos estudis sobre ciberderecho i ciberseguretat relatius a 
l'ordenació jurídica del ciberespai, la governança en matèria de ciberseguretat, el concepte d'arma 
cibernètica, la menaça i l'ús de la força a través del ciberespai, la ICANN i la Directiva NIS. 
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Activitats 

en l’àmbit de Memòria i Arxiu 
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Biografia 
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Es premia amb el Gaziel la biografia 'Ernest Lluch. Vida d'un 
intel·lectual agitador' de Joan Esculies 

  
El XVII Premi Gaziel de Biografies i Memòries, que convoquen l’editorial RBA i la Fundación Conde de 
Barcelona —promoguda per La Vanguardia— ha recaigut en l’obra de Joan Esculies Serrat 'Ernest 
Lluch. Vida d’un intel·lectual agitador. 
 
El jurat, format pel director de La Vanguardia, Màrius Carol; l’historiador Borja de Riquer;la professora 
titular de Literatura Espanyola i responsable de la Unitat d’Estudis Biogràfics de la Universitat de 
Barcelona, Anna Caballé; el periodista i escriptor Sergio Vila-Sanjuán, i la directora editorial d’RBA 
Libros Luisa Gutiérrez, ha acordat per unanimitat atorgar el guardó a l’historiador i escriptor Joan 
Esculies per la rellevància històrica de l’economista, intel·lectual i polític Ernest Lluch (1937-2000), amb 
una dilatada trajectòria professional, gairebé sempre dominada per la voluntat d’afavorir un esperit de 
consens i un sentit clar del lideratge. 
 

Una biografia necessària sobre un intel·lectual agitador 
 
La biografia recorre tota la vida d'Ernest Lluch i es deté en cadascun dels territoris que el 
caracteritzaren, en un text important per conèixer la història de Catalunya i Espanya contemporània, 
des de l'antifranquisme i la Transició, quan Lluch té un paper important fins a arribar a ser ministre de 
Sanitat en el primer govern de Felipe González, entre el 1982 i 1986. 
 
La biografia treballa bàsicament amb material inèdit (recerca d'arxiu i un destacat nombre d’entrevistes) 
que facilita una imatge molt més complexa i fins i tot apassionant d’Ernest Lluch. Resulta molt 
interessant la reconstrucció de la seva etapa ministerial, que conclou amb un distanciament de Felipe 
González, i els darrers anys de vida, on Lluch mira de reconstruir-se interiorment i evitar una certa 
consciència de fracàs, a partir d’altres interessos polítics, com el propòsit d’intervenir amb el problema 
basc. Una experiència que acaba amb el seu assassinat a mans de la banda terrorista ETA l’any 
2000. 
 

El llibre i l'autor 
 
L’obra guanyadora es publicarà en català a principis de novembre i en castellà el primer trimestre del 
2019. L’entrega del guardó està prevista per al proper mes de novembre en un acte que tindrà lloc a la 
Fundació RBA. 

 
Joan Esculies Serrat 
 

 (Manresa, 1976). És llicenciat en Biologia i en Periodisme. Màster en Nacionalisme 
i Conflicte Ètnic pel Birkbeck College de la Universitat de Londres i doctor en Història 
per la Universitat Pompeu Fabra. 

 
Esculies és un dels especialistes més importants en les figures dels presidents Josep 
Tarradellas i Francesc Macià. A més de publicar estudis sobre aquests presidents, 
ha publicat diverses biografies entre les quals destaca Josep Andreu i Abelló. Els 
clarobscurs del catalanisme (2015). Ha escrit assaigs històrics que ajuden a 

comprendre millor el moment polític present com Evitar l’error de Companys. Tarradellas i la lliçó dels 
fets d’octubre (2014) i A la recerca de Prat de la Riba (2017). El seu darrer llibre, aparegut enguany i 
signat juntament amb l’historiador David Martínez Fiol, és 1917. El año en que España pudo cambiar. 
L’any 2005 va guanyar el premi més rellevant de contes de la literatura catalana, el Mercè Rodoreda, 
amb Tràilers. I l’any 2009 va publicar Contes bàrbars. Va rebre també el premi Ciutat d’Elx de novel·la 
el 2002 per L’ocell de la pluja. És col·laborador habitual dels diaris El País i Ara. Exerceix de professor 
col·laborador a la Universitat Oberta de Catalunya. 
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La biografia d'Ernest Lluch i Martín ressona. 

Presentacions, ressenyes i més 
 

 

El passat 7 de novembre es va realitzar l’acte de presentació del llibre a la seu d’RBA a Barcelona i va 
comptar amb una calorosa acollida per part de personalitats de la vida social, política, econòmica i 
acadèmica del país.  
 
El llibre ha merescut el prestigiós guardó del Premi Gaziel que atorga conjuntament la Fundación 
Conde de Barcelona i la Fundació RBA, i del que la Fundació Ernest Lluch com a impulsora de la difusió 
de la vida i obra d’Ernest Lluch se’n congratula. Una esplèndida conversa entre la periodista Milagros 
Pérez Oliva i l'autor, Joan Esculies va servir per contextualitzar la vida i obra d'Ernest Lluch, recollida, 
ara, en un llibre de lectura altament recomanable. 
 

 

 
 
 

 
Calendari de presentacions: 
 
 Barcelona. Auditori RBA: Dimecres 7 de novembre 
 Girona. Llibreria 22. Divendres 16 de novembre, amb Joaquim Nadal, Mireia Lluch, Sílvia 

Paneque i Joan Esculies 
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 UPF. Auditori Mercè Rodoreda - Campus Ciutadella. Dimecres 12 de desembre a les 12h.  
 
 

 
 
 
 

 Vilassar de Mar. Divendres 14 de desembre a les 19h. a la Biblioteca Ernest Lluch, amb Josep 
Cuní i Joan Esculies 
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 Sabadell. Dimarts 19 de desembre. Llar del llibre a les 19.30h: presenta el llibre el 

professor Joan Marcet. Organitza la Llar del Llibre. 
 Manresa. Divendres 21 de desembre al Casino Centre Cultural a les 19h. Organitza PSC 

Manresa. 
 

 Any 2019 
 
 Mollet del Vallès. Divendres 14 de gener a les 19h / Casal Cultural de Mollet: 

presenta Montserrat Tura, 
 Figueres. Dimecres 16 de gener a les 19h a la Biblioteca de Figueres: presenta Joan 

Armangué Ribas, economista i escriptor. Organitza la Biblioteca. 
 Sant Feliu de Llobregat. Dijous 17 de gener a les 19h. a l'Ateneu Santfeliuenc.  
 Torredembarra. Dijous 25 de gener a les 18h / Biblioteca de Torredembarra: presenta Carles 

Marquès, organitza Ajuntament. 
 Sant Feliu de Guíxols. 1 de febrer 
 Olot . 15 de febrer a l’Arxiu: pendent saber més detalls 

 
 
Ressenyes (PDF)  
 
 Ignasi Aragay. Diari Ara. El silenci després d'Ernest Lluch 
 Jordi Amat. Culturas La Vanguardia: Ernest Lluch, un ilustrado para la España de 1978 
 Sergio Vila-Sanjuán. Culturas La Vanguardia: Ernest Lluch y la cultura 
 Cristian Segura. El País. Ernest Lluch: retrat d'un intel·lectual calidoscòpic. 
 David Castillo. Punt Avui. Ernest Lluch: mots contra bales 
 Toni Mata. Regió 7. Esculies exhibeix el vigor del llegat vital d'Ernest Lluch 
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Ressò a la premsa: 
 
 La Vanguardia 
 Grupo Godó 
 El País 
 Punt Avui 
 Regió 7 
 L’Avenç 
 La Vanguardia 
 Levante. Entrevista a Mireia Lluch 
 Diari de Girona. Entrevista a Mireia Lluch 
 Nacional. Entrevista a Joan Esculies 

 
 
A la ràdio: 
 Entrevista a Eulàlia Lluch i Joan Esculies. Versió RAC1. 
 Entrevista a Joan Esculies. Cadena SER 

 
A la TV 
 Entrevista de Xavier Grasset a Joan Esculies. Més 324. TV3 
 Reportatge al TN Vespre. TV3 
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Presentació Biografia Ernest Lluch i Martín a Vilassar de Mar 
 
 
El proper divendres 14 de desembre del 2018 tindrà lloc l’acte de presentació de la biografia 'Ernest 
Lluch. Vida d’un intel·lectual agitador’ amb la participació del seu autor, Joan Esculies i del 
periodista Josep Cuní. 
 
L’acte compta amb la col·laboració de l’Ajuntament de Vilassar de Mar, la Biblioteca Ernest Lluch de 
Vilassar de Mar, l’Associació Bric Barca i de l’Aula Extensió Universitària 
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Presentació a Vilassar de Mar amb Joan Esculies i Josep Cuní 
 
 
El divendres 14 de desembre del 2018 a les set de la tarda, a la sala d'actes de la Biblioteca va tenir 
lloc l’acte de presentació de la biografia 'Ernest Lluch. Biografia d’un intel·lectual agitador’ amb la 
participació del seu autor, Joan Esculies i del periodista Josep Cuní. 
 
L’acte va comptar amb la col·laboració de l’Ajuntament de Vilassar de Mar, la Biblioteca Ernest Lluch 
de Vilassar de Mar, l’Associació Bricbarca, l’Aula Extensió Universitària de Vilassar de Mar i la llibreria 
Índex. 
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Jornada de Portes Obertes a l’Arxiu Ernest Lluch i Martín 
 
 

Descripció. Vuitena 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 

 

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

Dia:Dimecres 13 de juny de 2018 
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 

 
 

Vuitena Jornada de portes obertes de l’Arxiu Ernest Lluch i Martín per tal de donar a conèixer el seu 
fons documental, coincidint amb el Dia Internacional dels Arxius. 
 
La jornada va tenir lloc el dimecres 13 de juny de 2018 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 l’hora indicada. 
 
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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Nova jornada Portes Obertes a l'Arxiu Ernest Lluch i Martín 2018 
 

Coincidint amb la celebració del Dia Internacional dels Arxius, dimecres passat 13 de juny, va tenir 
lloc la jornada anual de portes obertes a l'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. 
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Descripció.  La  web  de  la  Fundació  esdevé  el  principal  vincle  entre  l’entitat,  els  seus  membres  i  la 

societat en general. Actualment,  s’està  treballant  amb  la  voluntat  de  donar  un  nou  impuls  cap  al 

món 2.0 i s’és present al Twitter i al Facebook. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

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

 
 
Edició 2018 

 

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

Dia: dilluns 19 de març 2018 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 (2018) 
Valors cívics i vida i obra d'Ernest Lluch (2018) 

 
Com cada any, la Fundació Ernest Lluch ha col·laborat amb l'IES Ernest Lluch de Barcelona, per 
tal d'aprofundir en la coneixença d'Ernest Lluch i en els valors cívics que el caracteritzaren. 

 
 

Ahir, dilluns 19 de març de 2018 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. 
 
Un any més, aquesta trobada anual va servir per aproximar la figura d'Ernest Lluch entre els 
més joves. 

 

Valors cívics i vida i obra d'Ernest Lluch 
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L'INS Ernest Lluch premia els millors relats de 1r d'ESO curs 2017/2018 
 La vida i obra d'Ernest Lluch a través de la particular mirada dels alumnes 

 

 

L'INS Ernest Lluch de Barcelona 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: 
 
 
 Laia Augé i Giró. Primer A 
 Teresa Barrionuevo. Primer B 
 Aina Artigues Troitiño. Primer C 
 Paula Yan Fontanet. Primer D 
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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 12è aniversari del centre 

 

 
Ahir dimarts 29 de maig de 2018, 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. 
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Les perspectives de la Socialdemocràcia: 
 el llegat d'Ernest Lluch 

 
 
 
El passat dimecres 24 de gener a la Biblioteca Mestre Martí Tauler de Rubí, el president de la Fundació 
Ernest Lluch Sr. Joan Majó va parlar d’Ernest Lluch, una figura cabdal en la construcció del socialisme 
català després de la dictadura. Fou militant del PSC i un dels fundadors del PSPV (Partit Socialista del 
País Valencià). L’any 1982 va ser nomenat ministre de Sanitat i Consum càrrec que va exercir fins el 
1986. Se’l considera el pare intel·lectual de la "Ley General de Sanidad" de 1986, on es posen les 
bases legals de la universalització de l'atenció sanitària. Va ser assassinat per ETA el 21 de novembre 
del 2000. 
 
Joan Majo és president de la Fundació Ernest Lluch i fou ministre d’Industria durant els anys 1985-86. 
Farà un resum del pensament polític de Lluch i de la petjada profunda que va deixar en el camp de 
l’economia, la política i la cultura catalana i espanyola. 
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Concert Homenatge Ernest Lluch 
Festival de Músiques de Torroella de Montgrí 

 
 

Descripció. Des de fa 18 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.  

 
 
Tenebrae, cor de cambra britànic, protagonista del concert en record d'Ernest 
Lluch 
Concert a la memòria d’Ernest Lluch en el marc del Festival de Músiques de Torroella de 
Montgrí 
 
Dia: Dimecres 8 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. 

 

 
 
ffffTenebrae és un dels grans cors de cambra britànics especialitzats en polifonia renaixentista. Es 
presenta al Festival de Torroella amb una de les obres de referència del seu repertori, el 
magnífic Officium defunctorum de Tomás Luis de Victoria, el Rèquiem que el més gran compositor 
renaixentista espanyol va escriure el 1603 en ocasió de la mort de l’emperadriu Maria, germana de 
Felip II. L’obra de Victoria fa tàndem, en aquest programa, amb la Missa de batalla (1649) de Joan 
Cererols, compositor nascut a Martorell del qual se celebra aquest any el 400è aniversari del seu 
naixement. 
  
Concert a la memòria d’Ernest Lluch. Prèviament, a les 20h a la Fundació Mascort tindrà lloc la 
conferència sobre Joan Cererols en el 400è aniversari del seu naixement, a càrrec del professor i 
divulgador musical Joan Vives. 
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Tenebrae 
Nigel Short, direcció 
 
Programa 
Joan Cererols: Salve Regina / Missa de Batalla 
Tomás Luis de Victoria: Officium defunctorum: Missa de Rèquiem 
 

Imatges del concert en homenatge a Ernest Lluch a l'església de Sant Genís de 
Torroella de Montgrí 
Festival de Músiques de Torroella de Montgrí 
 
 
Recull d'matges del concert d'homenatge a Ernest Lluch celebrat enguany a l'església de Sant Genís 
de Torroella de Montgrí dins del Festival de Músiques d'aquesta localitat empurdanesa. 
 
El passat 8 d'agost a les 10 de la nit, el cor de cambra britànc Tenebrae va interpretar obres de Tomás 
Luis de Victoria i de Joan Cererols en el concert anual d'homenatge a Ernest Lluch, en el marc del 38è 
Festival de Músiques de Torroella de Montgrí 
 
 
*Fotografies cedides per Anna Lluch. 
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- Homenatges a Ernest Lluch- 

 
Descripció. Diverses entitats organitzen actes en memòria d’Ernest Lluch arreu del país coincidint 
amb l’aniversari de la seva mort (21-11-2000) 

 

 
 
18 Anys sense Ernest Lluch 
Actes en record a Ernest Lluch organitzats per diverses entitats  
 
 
Des de la Fundació volem agrair, un any més, l'esforç, dedicació i estima cap a les entitats, persones i 
institucions que s'han sumat a recordar el llegat humanista d’Ernest Lluch en el divuitè any de tan 
sentida pèrdua 
 
 
Divendres 16 de novembre a Girona 
 
Acte: Ernest Lluch. Biografia d’un intel∙lectual agitador 
Hora i lloc: a les 19:00h a la Llibreria 22 (Carrer Hortes 22, Girona) 
Organitza: PSC Girona 
Descripció: Presentació de la biografia d’Ernest Lluch 
 
Hi van intervenir:  

 Mireia Lluch. Filla d’Ernest Lluch 
 Joaquim Nadal. Historiador 
 Sílvia Paneque. Portaveu del PSC a l’Ajuntament de Girona. 
 Joan Esculies. Historiador i autor del llibre 

 

 
 
 
Dissabte 17 de novembre a Maià de Montcal 
 
Acte: ‘Acte en record a l’Ernest Lluch’ 
Hora i lloc: a les 12h al cementiri de Maià de Montcal 
Organitza: PSC Comarques Gironines 
Descripció: Acte anual organitzat pel PSC de les comarques gironines. Com cada any es van 
interpretar unes peces de música, enguany a càrrec de Diana Español i uns parlaments amb les 
intervencions de: 
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 Joaquim Llach, patró de la Fundació Ernest Lluch 
 Albert Bramon, primer secretari del PSC de la Garrotxa 
 Marc Laumà, primer secretari del PSC Comarques Gironines 
 Eulàlia Lluch, filla d’Ernest Lluch 
 Salvador Illa, secretari d'organització del PSC 

 
 
 
Dimecres 21 de novembre a L’Hospitalet de Llobregat 
 
Acte: Homenatge a la memòria a Ernest Lluch + Presentació de la biografia 
Organitza: Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat  
Hora: 18:30 h. 
Lloc: Plaça d’Ernest Lluch  
Descripció: Presentació de la biografia d’Ernest Lluch i tradicional ofrena floral, audició de música i 
parlament a càrrec de l’alcaldessa Núria Marín, a la Plaça Ernest Lluch de l’Hospitalet amb presència 
de: 

 Josep Maria Carreras. Vicepresident de la Fundació Ernest Lluch 
 Joan Esculies. Historiador i escriptor. Autor de la biografia ‘Ernest Lluch. Biografia d’un 

intel∙lectual agitador’ 
 Núria Marín. Alcaldessa de L’Hospitalet de Llobregat 
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Dimecres 21 de novembre a València ‐ Facultat Econòmiques UV 
 
El govern valencià amb el seupresident Ximo Puig, conseller d'Hisenda, Vicent Soler i la consellera 
de Sanitat, Ana Barceló, juntament amb la rectora de la Universitat de València Mavi Mester i el 
degà de la facultat d'Economiques Jose Manuel Pastor han lloat la figura de Lluch en un sentit acte 
d'homenatge que ha clos amb la tradicional interpretació del Cant dels Ocells. 
 
Premsa: Levante‐EMV 
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Dimecres 21 Novembre a Montmeló 
 
Acte: Acte en record a Ernest Lluch 
Organitza: Ajuntament de Montmeló 
Lloc i hora: 19 hores a la plaça Ernest Lluch de Montmeló 
Descripció: Ofrena floral en record a Ernest Lluch 

 

 
 
 
Dimecres 21 Novembre a Figueres 
 
Acte: La Rosa 2018 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. 
 
 
 

 

Dijous 22 Novembre a Vilassar de Mar 
 
Acte: Concert de Santa Cecília en homenatge a Ernest Lluch 
Organitza: Aula de Musica de Vilassar de Mar 
Lloc: Aula de Musica de Vilassar de Mar 
Descripció: Com cada any per aquestes dates els alumnes de l’Aula de Música dediquen el 
tradicional concert de Santa Cecília a la memòria d’Ernest Lluch 
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Divendres 23 de novembre a Vilassar de Mar 
 
Acte: Homenatge a Ernest Lluch, ministre de sanitat 
Hora i lloc: a les 19:00h a la Sala d’actes de la Biblioteca Ernest Lluch de Vilassar de Mar 
Organitza: PSC Vilassar de Mar 
Descripció: Setena edició d’aquest acte en record d’Ernest Lluch que enguany comptarà amb la 
participació de: 

 Maria Luisa Carcedo. Ministra de Sanitat 

 

Des de la Fundació volem agrair, un any més, l'esforç, dedicació i estima cap a les entitats, persones i 
institucions que s'han sumat a recordar el llegat humanista d’Ernest Lluch en el divuitè any de tan 
sentida pèrdua 
 
 
Divendres 16 de novembre a Girona 
 
Acte: Ernest Lluch. Biografia d’un intel∙lectual agitador 
Hora i lloc: a les 19:00h a la Llibreria 22 (Carrer Hortes 22, Girona) 
Organitza: PSC Girona 
Descripció: Presentació de la biografia d’Ernest Lluch 
 
Hi van intervenir:  

 Mireia Lluch. Filla d’Ernest Lluch 
 Joaquim Nadal. Historiador 
 Sílvia Paneque. Portaveu del PSC a l’Ajuntament de Girona. 
 Joan Esculies. Historiador i autor del llibre 
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Dissabte 17 de novembre a Maià de Montcal 
 
Acte: ‘Acte en record a l’Ernest Lluch’ 
Hora i lloc: a les 12h al cementiri de Maià de Montcal 
Organitza: PSC Comarques Gironines 
Descripció: Acte anual organitzat pel PSC de les comarques gironines. Com cada any es van 
interpretar unes peces de música, enguany a càrrec de Diana Español i uns parlaments amb les 
intervencions de: 

 Joaquim Llach, patró de la Fundació Ernest Lluch 
 Albert Bramon, primer secretari del PSC de la Garrotxa 
 Marc Laumà, primer secretari del PSC Comarques Gironines 
 Eulàlia Lluch, filla d’Ernest Lluch 
 Salvador Illa, secretari d'organització del PSC 

 
 
 
Dimecres 21 de novembre a L’Hospitalet de Llobregat 
 
Acte: Homenatge a la memòria a Ernest Lluch + Presentació de la biografia 
Organitza: Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat  
Hora: 18:30 h. 
Lloc: Plaça d’Ernest Lluch  
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Descripció: Presentació de la biografia d’Ernest Lluch i tradicional ofrena floral, audició de música i 
parlament a càrrec de l’alcaldessa Núria Marín, a la Plaça Ernest Lluch de l’Hospitalet amb presència 
de: 

 Josep Maria Carreras. Vicepresident de la Fundació Ernest Lluch 
 Joan Esculies. Historiador i escriptor. Autor de la biografia ‘Ernest Lluch. Biografia d’un 

intel∙lectual agitador’ 
 Núria Marín. Alcaldessa de L’Hospitalet de Llobregat 

 

 
 
Dimecres 21 de novembre a València ‐ Facultat Econòmiques UV 
 
El govern valencià amb el seupresident Ximo Puig, conseller d'Hisenda, Vicent Soler i la consellera 
de Sanitat, Ana Barceló, juntament amb la rectora de la Universitat de València Mavi Mester i el 
degà de la facultat d'Economiques Jose Manuel Pastor han lloat la figura de Lluch en un sentit acte 
d'homenatge que ha clos amb la tradicional interpretació del Cant dels Ocells. 
 
Premsa: Levante‐EMV 
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Dimecres 21 Novembre a Montmeló 
 
Acte: Acte en record a Ernest Lluch 
Organitza: Ajuntament de Montmeló 
Lloc i hora: 19 hores a la plaça Ernest Lluch de Montmeló 
Descripció: Ofrena floral en record a Ernest Lluch 
 
 
Dimecres 21 Novembre a Figueres 
 
Acte: La Rosa 2018 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. 
 
 
Dijous 22 Novembre a Vilassar de Mar 
 
Acte: Concert de Santa Cecília en homenatge a Ernest Lluch 
Organitza: Aula de Musica de Vilassar de Mar 
Lloc: Aula de Musica de Vilassar de Mar 
Descripció: Com cada any per aquestes dates els alumnes de l’Aula de Música dediquen el 
tradicional concert de Santa Cecília a la memòria d’Ernest Lluch 
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Divendres 23 de novembre a Vilassar de Mar 
 
Acte: Homenatge a Ernest Lluch, ministre de sanitat 
Hora i lloc: a les 19:00h a la Sala d’actes de la Biblioteca Ernest Lluch de Vilassar de Mar 
Organitza: PSC Vilassar de Mar 
Descripció: Setena edició d’aquest acte en record d’Ernest Lluch que enguany comptarà amb la 
participació de: 

 Maria Luisa Carcedo. Ministra de Sanitat 



172

 

 

   
 
Divendres 23 de novembre a Figueres 
 
Acte: Conferència en record d’Ernest Lluch 
Hora i lloc: a les 20h a la seu provisional del Casino Menestral, c/ Poeta Marquina, 2 de Figueres 
Organitza: Casino Menestral de Figueres 
Descripció: Conferència de Pere Gifré 

 Dret, agricultura i país. Els Fages de Figueres (s. XIX),conferència a càrrec de Pere Gifré sobre 
els agrònoms figuerencs d’aquest nom. 

Divendres 23 de novembre a Figueres 
 
Acte: Conferència en record d’Ernest Lluch 
Hora i lloc: a les 20h a la seu provisional del Casino Menestral, c/ Poeta Marquina, 2 de Figueres 
Organitza: Casino Menestral de Figueres 
Descripció: Conferència de Pere Gifré 

 Dret, agricultura i país. Els Fages de Figueres (s. XIX),conferència a càrrec de Pere Gifré sobre 
els agrònoms figuerencs d’aquest nom. 
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Seminario UIMP Pirineos 2018 - Facultad de Economía y Empresa 
de la Universidad de Zaragoza 

 

 

  La economía política de Karl Marx y su legado 
  
Durante los días 8 y 9 de noviembre se celebrará el Seminario UIMP Pirineos 2018 en la 
Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Zaragoza sobre La economía 
política de Karl Marx y su legado 
 
 
Jueves, 8 de noviembre 
 
 
09:00 Inauguración 

 Alfredo Serreta Oliván. Director de la sede UIMP-Pirineos 
 
09:30 Los historiadores y los legados de Marx: del proletariado a la ciudadanía 

 Carlos Forcadell Álvarez. Catedrático de Historia Contemporánea de la 
Universidad de Zaragoza 

 
10:45 Karl Marx (1818-1883) en su tiempo 

 Alfonso Sánchez Hormigo. Profesor de Pensamiento económico de la 
Universidad de Zaragoza 

 
12:15 El Capital: Teoría de la plusvalía. La re producción del capital 

 Pablo Cervera Ferri. Profesor de Historia del Pensamiento Económico. 
Universidad de Valencia 

16:30 El Capital: Plusvalía y beneficio.Principales tendencias del desarrollo del capitalismo. 
 Salvador Almenar Palau. Catedrático de Historia del Pensamiento Económico. 

Universidad de Valencia 
 
 
 
Viernes, 9 de noviembre 
 
 
09:00 La huella de Marx en las teorías del desarrollo económico 

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

 
11:00 Del marxismo a la economía política feminista 

 Sandra Ezquerra Samper. Profesora Agregada Universitat de Vic – Universitat 
Central de Catalunya 

 
12:30 Mesa redonda: Karl Marx y su legado 

 Fernando López Castellano 
 Sandra Ezquerra Samper 
 Alfonso Sánchez Hormigo 
 Modera: Salvador Almenar Palau 

 
13:55 Clausura 
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 Alfredo Serreta Oliván. Director de la sede UIMP-Pirineos 
 
 
 
 
 
 
Directores: 
 Alfonso Sánchez Hormigo. Presidente de la sección aragonesa de la Fundación 

Ernest Lluch. Profesor de la Universidad de Zaragoza 
 Salvador Almenar Palau. Catedrático de Historia del Pensamiento Económico. 

Universidad de Valencia 
 
Interés académico y social 
 
El Seminario tiene un interés especial para aquellos estudiantes y docentes relacionados con 
el estudio de las ciencias económicas, e incluso con otras materias afines a las ciencias 
sociales, para profundizar en las ideas de uno de los pensadores que más influencia tuvieron 
desde mediados del siglo XIX y que, habitualmente, tan apenas son objeto de estudio en los 
programas académicos. 
 
Sus críticas a la economía clásica fueron la base de desarrollos posteriores que han llegado 
hasta nuestros días y que han resurgido en momentos en los que la crisis económica, política 
y social, se ha puesto de manifiesto en las primeras décadas del siglo XXI. 
 
Por ello, el Seminario también goza de gran interés para un público menos especializado que 
sin tener conocimientos avanzados de teoría económica, quiera acercarse al pensamiento de 
Karl Marx. 
 
Lugar de celebración del encuentro: 
 
Salón de Actos de la Facultad de Economía y Empresa de Zaragoza 
 
Más información y matrícula: 
  
Secretaría Sede Pirineos- UIMP 
Escuela Politécnica Superior- Campus Huesca Ctra de Cuarte s/n. 22071 Huesca 
Tel.: 974 292 652 
pirineos@uimp.es http://www.uimp.es/sedes/pirineos.html 
 
 
Solicitud de matrícula: 
 
Plazo hasta el 31 de octubre de 2018 
Precio: 80€ (60€ de tasas académicas y 20€ de tasas administrativas). 68€ estudiantes 
universitarios  
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Objetivos del curso: 
 
La conmemoración este año del bicentenario del nacimiento de Marx, una década después 
del inicio de la reciente Gran depresión, ha favorecido nuevos estudios retrospectivos pero 
también otros de carácter prospectivo alrededor de las ideas del economista alemán sobre 
las contradicciones económicas y sociales del capitalismo globalizado. Este “renacimiento” 
parece confirmar el calificativo de Joseph Schumpeter de Marx como uno de los grandes 
pensadores contemporáneos. 
 
El presente curso estudia los principales problemas y perspectivas económicas analizados 
por Marx. Su objetivo es facilitar una comprensión fundamental de las ideas de Marx en sus 
obras y en su tiempo, con una atención especial por la “crítica de la economía política”. 
 
 

Resultados:  
 
 

 El Seminario despertó un interés especial entre aquellos estudiantes y docentes 
relacionados con el estudio de las ciencias económicas, e incluso con otras materias 
afines a las ciencias sociales. 

 Se pudo profundizar en las ideas de uno de los pensadores que más influencia ha 
tenido en el mundo contemporáneo desde mediados del siglo XIX y que, 
habitualmente, tan apenas son objeto de estudio en los programas académicos. 

 Interés académico ya que sus críticas a la economía clásica fueron la base de 
desarrollos posteriores que han llegado hasta nuestros días y que han resurgido en 
momentos en los que la crisis económica, política y social, se ha puesto de manifiesto 
en las primeras décadas del siglo XXI. 

 Interés social. El seminario también gozó de gran interés en un público menos 
especializado que sin tener conocimientos avanzados de teoría económica, quiso 
acercarse al pensamiento de Karl Marx. Las teorías de Marx siguen siendo hoy un 
elemento de base necesario para interpretar las decisiones económicas tomadas en 
el siglo XX y gran parte de las teorías alternativas al capitalismo que surgen tras la 
caída del muro de 1989. Su análisis nos permite avanzar como sociedad en la 
interpretación de las decisiones que se toman y las posibles alternativas a las mismas 
desde una perspectiva histórica comparada.  
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Fotos e imágenes del seminario 
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Concert a Alaquàs – Alaquàs ret homenatge a Ernest Lluch en el 
tradicional concert anual 
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En ordre cronològic els actes que s’han desenvolupat han estat els següents: 
 

Gener 

 
Seguiment de la X Beca de Recerca Ernest Lluch (2017-2018) – al llarg de l’any fins octubre- 
 
Presentació Justificacions 

Dia 22 
Les perspectives de la Socialdemocràcia. El llegat d'Ernest Lluch 
Biblioteca Mestre Martí Tauler de Rub 
 

Febrer 

Dia 22 
Democràcia, legalitat i legitimitat.  
XIII Jornada Ernest Lluch de Ciències Polítiques i Socials – UPF 
 
 

Març 

 
Dia 9 
Sessió Ordinària Patronat de la Fundació Ernest Lluch 
 
Dia 9  
Diàlegs a Vilassar - Una societat sense treball? 
Albert Recio i Joan Majó 
 
Dia 19 
Vida i obra d’Ernest Lluch 
IES Ernest Lluch 
 

Abril 

 
Dia 24 
Fi termini presentació treballs beca de Batxillerat 
 

Maig 

 

Dia 18 
Lliurament del Premi Ernest Lluch de Ciències Socials i Polítiques 2018 
Campus Ciutadella UPF 
 
Dia 22 
L'Institut Ernest Lluch de Barcelona premia els millors relats de 1r d'ESO del curs 2017/2018 
L'INS Ernest Lluch ha premiat els treballs corresponents a la convocatòria d'enguany del certàmen 
literari que organitza el propi institut. 

Dia 29 
Conèixer Ernest Lluch - Xerrada al CEIP Ernest Lluch d'Abrera 

3. Històric Cronològic d’Activitats 2018 
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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.  
 
 

Juny 

 
Dia 1 
Jornada sobre Municipis 2018: Relleu generacional en els ens locals 
Ateneu Barcelonès. Carles Ramió, Miquel Salvador, Mikel Gorriti, DIBA i Municipis. 
 
Dia 6 
Diàleg Vilassar Les pensions a debat 
Joan Coscubiela i Concepció Patxot. 
 
Dia 12 (Acte FB Barcelona posposat) 

Dia 13 
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 

 
Dia 24 
Es premia amb el Premi Gaziel la Biografia d’Ernest Lluch Ernestlluch Biografia d’un 
Intel.lectual agitador. 
 
Dies 26 i 27 
Seminari UIMP – El SAAAD en la encrucijada 
Encuentro «Ernest Lluch» - UIMP Santander 
 
 
 

Agost 

 
Dia 8 
Cor de cambra britànc Tenebrae va interpretar obres de Tomás Luis de Victoria i de Joan 
Cererols en el concert anual d'homenatge a Ernest Lluch, en el marc del 38è Festival de 
Músiques de Torroella de Montgrí.  
 

Setembre 

 
Dia 25 
Diàlegs a València IVIE 1 – Desigualdad, redistribución y predistribución de la riqueza 
Anton Costas – José Fernández-Albertos 
 
Dia 27 
Diàlegs Tardor Macaya 1 – Democràcies sota control - Poder i el control de la ignorància 
Ángel Gabilondo – Marina Garcés 
  

Octubre 

Dia 3 
Diàlegs a València IVIE 2 –¿Es mas igualitària la Sociedad Digital? 
Jorge Barrero – Helena Herrero 
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Dia 4 
Conferència: El control dels algoritmes i el Big Data 
Lorena Jaume - Palasí a la UPF – Conveni de col.laboració 
 
Dia 4  
Diàlegs Tardor Macaya 2 – Democràcies sota control –Intel.ligènci artificial, robotització i 
quarta revolució digital 
Ramon López de Mantaras – Lorena Jaume-Palasí  
 
Dia 6 
Jornada de Torroella de Montgrí - Populismes i Autoritarisme  
Paola Lo Cascio, Xavier Casals, Joan Fuster, Xavier Martinoy, 
 
Dia 10 
Diàlegs Tardor Macaya 3 – Democràcies sota control –Control i optimització de dades de la 
ciutadania. Com democratitzar la tecnologia 
Francesca Bria – Rainer Kattel 
 
Dia 18 
Diàlegs Tardor Macaya 4 – Democràcies sota control –Vigilància del capitalisme digital 
Evgeny Morozov – Rebata Ayala 
 
Dia 26 
S’obre la Convocatòria de la XI Beca de Recerca Ernest Lluch. Oberta fins al 26 de novembre  
 
Dia 29 
Diàlegs a València IVIE 3 – La desigualdad en perspectiva de género 
Cristina Gallach – Lina Gálvez  
 
 

Novembre 

 
Dia 7  
Presentació del llibre Ernest Lluch Biografia d’Un Intel.lectual Agitador 
RBA – Joan Esculies – Milagros Pérez-Oliva  
 
Dia 8 
Conferència: El impacte del Big Data a les eleccions 
Rafael Rubio a la UPF – Conveni de col.laboració 
 
Dia 8 
Diàlegs Tardor Macaya 5 – Democràcies sota control –El control TIC en la participació 
democràtica i el comportament electoral del votant 
Antoni Gutiérrez-Rubi – Rafael Rubio 
 
Dia 8 i 9  
Seminario UIMP Pirineos 2018 - La economía política de Karl Marx y su legado 
Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Zaragoza 
 
Dia 14 
Diàlegs a València IVIE 4 – Los retos del mercado de trabajo: desigualdad Laboral i Pobreza 
Sara de la Rica – Aitor Lacuesta 
 
Dia 15 
Diàlegs Tardor Macaya 6 – Democràcies sota control –Qui homologa el coneixement en la 
societat de la (des) informació? 
Bjorn Stensaker – Andrea Saltelli  
 
Dia 16 
Sessió Ordinària Patronat de la Fundació Ernest Lluch 
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Dia 17 
Homenatge a Ernest Lluch del PSC a Maià de Montcal 
 
Dia 21 
Diàlegs Tardor Macaya 7 – Democràcies sota control –Qui controla la informació i els mitjans 
de comunicació?  
Milagros Pérez Oliva i Josef Trappel 
 
Dia 21 
Homenatge a Ernest Lluch a l’Hospitalet de Llobregat 
 
Dia 22 
Diàlegs a València IVIE 5 –La Europa perpleja: democràcia imperfecta y modelo social europeo 
a revisión 
Daniel Innerarity i Joaquín Almúnia. 
 
Dia 23 
Seminari Ernest Lluch d’Economia a la UB 
 
Dia 23-24 
Acte Homenatge PSC a Vilassar de Mar 
 
Dia 29 
Conferència: La gobernanza de Internet 
Margarita Robles a la UPF – Conveni de col.laboració. 
 
Dia 29 
Diàlegs Tardor Macaya 8 – Democràcies sota control –Ciberguerra y ciberseguretat sota el Big 
data 
Margarita Robles – Ángel Gómez de Ágreda 
 
Pendent de data 
Concert en Memòria d’Ernest Lluch – Alaquàs 
 

Desembre 

 
Dia 13 
Com treure el màxim rendiment econòmic en dia de partit per part dels clubs professionals 
Carles Murillo, Jaume Garcia, Raydé Gómez, Teresa Basilio,  
 
Dia 14 
Diàlegs a Vilassar 
Presentació llibre Ernest Lluch Biografia d’un intel.lectual agitador a Vilassar de Mar 
Biblioteca Ernest Lluch – Joan Esculies i Josep Cuní 
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