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1.

El projecte de Treball de la Fundació Ernest Lluch

Els objectius de la Fundació es concreten, per una part, en mantenir viva la memòria
d’Ernest Lluch, el seu pensament i la seva obra, i per l'altra fomentar la reflexió intel—
lectual, la producció acadèmica, els compromisos cívics i les aspiracions socials, culturals
i esportives, tots ells camins oberts per Ernest Lluch.
La Fundació pretén projectar a futur les inquietuds d’Ernest Lluch, esdevenint un referent
en els àmbits descrits anteriorment amb la voluntat de que la figura de Lluch no sigui un
final sinó un inici generador de saber i reflexió per a la ciutadania.
La Fundació Ernest Lluch, per al període 2010-2020, proposa un pla d’actuació en
diferents eixos:


Eix central: el diàleg per la convivència entre els ciutadans de Catalunya, Espanya
i Europa. Aquest eix vehicula i centra la tasca de la Fundació cap a la vertebració
d’un discurs a l’entorn de la manera d’entendre’ns des de la igualtat en la
discrepància, treballant l’enginyeria social per al diàleg que pot tenir, d’alguna
manera, el cas espanyol com a punt de partida i Europa com a marc d’arribada.
La independència de la Fundació garanteix un tractament sense complexos però
ferm en la defensa del diàleg per propiciar els acords que s’estimin oportuns en
benefici de la convivència territorial. I ho fem partint de Lluch i des de Catalunya cap
a Espanya. Es tracta d’analitzar i cercar l’arquitectura i l’estructuració territorial que
permeti l’èxit de la convivència, per tal de garantir el respecte de la diversitat entre
iguals i fomentar el reconeixement de la diversitat cultural i nacional, i la
plurinacionalitat sense partir d’apriorismes, sense establir tractes discriminatoris o
de subordinació. Entenem que, sens dubte, la dialèctica ha de ser l’eina per tal de
superar conflictes en estats democràtics.
Partim de la base que de les consegüents anàlisis econòmiques d’equitat,
eficiència, eficàcia en el benestar de les persones i de les anàlisis de descentralització
competencial i sectorial adequades, ha de ser possible projectar els fonaments
d’una convivència harmònica i constructiva.
Els objectius que es plantegen són:
o
o
o
o
o
o

Promoure el diàleg com a estímul i com atreviment
Fomentar la reflexió a l’entorn de temàtiques que generen discursos divergents
als diferents territoris.
Copsar els instruments necessaris per al bon encaix i convivència territorial
Fomentar la recerca i la reflexió en aquest camp
Generar formació i transferència de coneixement
Proporcionar un instrument intel—ligent per a la resolució de conflictes
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Eix temàtic: estructura en quatre àmbits d’actuació les inquietuds polifacètiques
d’Ernest Lluch, amb la doble voluntat de nodrir l’eix central plantejat i de continuar la
tasca realitzada per la Fundació en aquests darrers cinc anys:
o

o

o

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 Miscelꞏlània, per reeditar obres seves i
fomentar els estudis biogràfics, les exposicions i les monografies sobre la seva
obra intelꞏlectual i política.
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.
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.
Cultural i esportiu: Ernest Lluch fou també un home d’aficions i de passions,
individuals i colꞏlectives. 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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per àmbits temàtics
CATALUNYA
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EIX INSTITUCIONAL

6

L'Ajuntament de Vilassar de Mar i la Fundació Ernest Lluch renoven
el conveni de formalització de relacions

El dilluns 23 de desembre, a l’Ajuntament de Vilassar de Mar es va renovar per una vigència de 4 anys
el conveni entre l’Ajuntament de Vilassar de Mar i la Fundació Ernest Lluch que ambdues institucions
mantenen vigent des de l’any 2003. Amb aquest acord, la Fundació Ernest Lluch es compromet a
realitzar una part de la seva programació d’activitats a la vila natal d'Ernest Lluch,tals com els diàlegs
d'Economia i Territori, la visita guiadaal'ArxiuErnest Lluch i Martín, i altres activitats que es puguin durhi a terme. Al seu torn, l'Ajuntament cedeix l’espai que la Fundació té com a seu dins la Biblioteca
Municipal.
La renovació de l'acord s'ha formalitzat en un acte institucional celebrat aquest matí a l'edifici
consistorial i amb presència de l’alcalde de Vilassar de Mar, Damià del Clot, i el president de la
Fundació, Joan Majó. Per a Damià del Clot dita colꞏlaboració "és una aposta per la cultura, l’economia,
el pensament crític i la divulgació d’idees”, de la mateixa manera que per a Joan Majó "es tracta de la
renovació d’una història de colꞏlaboració molt satisfactòria”.
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EIX DIÀLEG
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Projecte “Diàlegs” de la Fundació Ernest Lluch
Diàlegs 2 0 1 9

Democràcies perplexes: formulant nous consensos
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Argumentari

Democràcies perplexes
Formulant nous consensos

Les relacions entre democràcia i capitalisme no són unívoques. Els seus valors i objectius
poden ser diferents i de fet, entren sovint en conflicte. La irrupció de la globalització econòmica
i tecnològica i els moviments de pluralisme nacional i cultural semblen haver tensat els
equilibris ja de per si complexos entre un cert tipus de democràcia -la d'arrel liberal- amb un
cert tipus de capitalisme -el que combina el mercat amb drets socials i una regulació pública
en matèries econòmiques, socials i mediambientals. És com si els grans consensos sobre els
que es va edificar la pau del 1945 hagin perdut vigència molt abans que se’n possibilitin de
nous. Quins són? I en termes transnacionals espanyols? Vivim, arreu, una crisi de confiança
institucional i de confiança també en la humanitat, en un moment en que la biotecnologia el
pot modelar més enllà de l’evolució natural? Quin planeta lleguem als nostres fills? Com es
clou aquesta era present del treball i quina arriba? I Europa clama reformes o una esmena a
la totalitat?
Es tracta de respondre a la necessitat de trobar i reflexionar nous consensos sobre quin
sistema econòmic és el que tenim i tindrem, quin sistema polític habitarem, quins sistemes
de relació cultural, quines bases de relació comercial, quins referents institucionals i de
confiança, quina arquitectura d’estructura social, quin sistema ecològic albirem i com el farem
viable, quin tipus de relació s’establirà entre humans i robots i quines són les bases sobre les
quals les desenvoluparem.
Sovint, en plena confusió, no sabem sortir del dubte. Estem en democràcies perplexes. Però
potser des del dubte serem capaços de vestir nous consensos per seguir vivint plegats i no
deixar reptes impossibles a les generacions que ens succeeixen.
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Diàlegs 2019 Democràcies perplexes
-Cicle Palau Macaya Barcelona-

Diàleg 1

dijous 26 de setembre 2019

La democràcia pot revertir el canvi climàtic?
Nous consensos i reflexions sobre un European Green Deal



Teresa Ribera. Jurista, professora universitària i política, actual ministra per a la
Transició Ecològica del Govern d’Espanya
Ernest Urtasun – Eurodiputat i vicepresident dels Verds- Aliança Lliure Europea al
Parlament europeu.

Diàleg 2

dijous 3 d’octubre del 2019

Esfera pública i identitat cultural en l’era digital




Tiziana Terranova. Professora associada de Sociologia del procés cultural i
comunicatiu, Departament de Ciències Humanes i Socials de la Università degli Studi
di Napoli 'L'Orientale'.
Ingrid Guardiola. Professora, investigadora cultural, directora i assagista.

Diàleg 3

dijous 10 d’octubre de 2019

Democràcia i precariat
Cap a noves relacions entre treball i protecció social


Guy Standing. Professor, escriptor i investigador especialitzat en Estudis de
Desenvolupament a la School of Oriental and African Studies (SOAS), de la
Universitat de Londres.



Daniel Raventós – Economista i professor de la Universitat de Barcelona. Cofundador
de la Xarxa per la Renda Bàsica
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Diàleg 4

dijous 17 d’octubre del 2019

Reinventant el capitalisme
El futur del capitalisme i la democràcia



David Soskice - Catedràtic d’Economia i Ciència Política i Fellow of the British
Academy al Department of Government de la London School of Economics
Branko Milanovic. Visiting Presidential Professor a la Graduate Center City University
of New York i Senior Scholar al Stone Center for Socio-economic Inequality. Professor
visitant a l’IBEI

Diàleg 6

dimecres 30 d’octubre del 2019

Les democràcies liberals inacabades
Quin és el proper pas?



Miguel Poiares Maduro - Director de la School of Transnational Governance a
l’European University Institute de Florència
Daniel Innerarity – Catedràtic de Filosofia Política a la Universidad del País
Vasco/EHU. Investigador a la Fundación Ikerbasque de Ciencias

Diàleg 7

dijous 7 novembre del 2019

La fi de la confiança en les institucions
Representació i polarització política




Ignacio Sánchez Cuenca - Director de l’Institut Carlos III-Juan March de Ciències
Socials i professor de Ciència Política a la Universidad Carlos III de Madrid.
Robert Fishman - Professor Conex-Marie Curie de Ciència Política i de Sociologia a
la Universidad Carlos III de Madrid

Diàleg 8

dijous 14 novembre del 2019

Rob-ètica
Nous consensos en la relació humà-robot



Carme Torras - Professora d’Investigació del CSIC i cap de Recerca del Grup de
Percepció i Manipulació del Institut de Robòtica i Informàtica Industrial de Barcelona.
Eduard Fosch – Investigador a l’eLaw- Center for Law and Digital Technologies Leiden University (Holanda). Colíder del Grup de Treball sobre Ethical, Legal and
Societal Aspects for Wearable Robots at the European COST Action.
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Diàleg 5 – CANVI DATA

dijous 28 novembre del 2019

Proteccionisme i comerç mundial
Implicacions per a Europa



Cecilia Malmström – Comissària de Comerç de la Unió Europea (2014 –2019)
Federico Steinberg – Investigador principal d’Economia i Comerç Internacional del
Real Instituto Elcano i professor del Departament d’Anàlisi Econòmica de la UAM
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Diàleg x Diàleg
Cicle Palau Macaya – Obra Social ‘la Caixa’
Barcelona 2019
Diàleg 1

14

15

Crònica

Ribera i Urtasun vinculen democràcia i emergència climàtica en
el diàleg inaugural del cicle dedicat a les democràcies perplexes
El primer diàleg del cicle es va celebrar el passat 27 de setembre al Palau Macaya
Dijous 26 de setembre al dos quarts de set de la tarda l'auditori del Palau Macaya estava ple per
escoltar a la ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera i a l'eurodiputat Ernest Urtasun, en el
diàleg inaugural del cicle titulat Democràcies perplexes: formulant nous consensos. Aquest cicle anual de
reflexió i coneixement que promou la Fundació Ernest Lluch en colꞏlaboració amb "la Caixa" i que es
durà a terme al llarg de vuit sessions fins el 14 de novembre, reuneix cada any a persones que
destaquen per la seva expertesa, coneixement, trajectòria i vàlua en diferents àmbits, com va ser el
cas del diàleg d'ahir entre dues persones que combinen saber expert i pràctica política.
El diàleg es va desenvolupar en el marc d'una conversa còmplice i amena, experta i fluïda, amb plena
sincronia amb el momentum ecologista que es viu arreu del planeta, al celebrar-se just després de
l'arribada de la ministra de la Cimera pel Clima de l'ONU a Nova York i en vigílies de la Vaga mundial
pel clima. Qúestions com les emissions de CO2, el paper i redisseny de les ciutats en pro d'un marc
urbà més sostenible i menys contaminant i l'etreta vinculació entre l'exercici actiu, permanent i eficient
de la democràcia amb l'urgència del compliment de l'agenda verda i de fer un bon seguiment de tores
les seves derivades. I es que com be van dir ambdos dialoguistes no e podrà atendre l'emergència
climàtica de manera efectiva si no hi ha una clara implicació ciutadana i una plena vida democràtica
que empenyi alsgoverns, bancs, empreses i ciutadans a executar els acords presos. En aquest sentit
van coincidir en valorar positivament la irrupció de GretaThunberg impulsant els #FridayforFuture i es
van mostrar més ambivalents amb el paper geopolític d'estats com la Xina, que si bé participa de les
cimeres i s'erigeixen en un gran productor de tecnologia verda, no mant´criteris homogenis pel que fa
a la reducció dels gasos contaminants en l'interior del país. Paraules de lament pel paper de
l'administració Trump i de Putin, i més llums que ombres en el sí d'una Unió europea, amb molts
deures pendents però amb capacitat per empènyer en la direcció correcta malgrat les reticiències de
complient d'alguns estats membres, amb Hongria com a exemple paradigmàtric.
Si la valoració de la cimera va ser la qüestió que va centrar els minuts inicials del diàleg , les possibles
derivades polítiques, socials i culturals de l'aplicació de les mesures contra el canvi climàtic i de
transició ecoògica van marcar els darrers minuts d'un acte que va acabar atenent a bon part e les
preguntes d'un públic satisfet amb la interessant conversa vespertina al Macaya.
La setmana vinent el cicle prossegueix amb la sessió dedicada a l'esfera pública i identitat cultural
en l'era difgital amb Ia Tiziana Terranova. Professora associada de Sociologia del procés cultural i
comunicatiu, Departament de Ciències Humanes i Socials de la Università degli Studi di Napoli
'L'Orientale', i la Ingrid Guardiola. Professora, investigadora cultural, directora i assagista.
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Galeria

17

Diàleg 2

18
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Crònica

L'àgora pública en temps digitals segons Guardiola i Terranova
Segon diàleg sobre 'Democràcies perplexes' al Palau Macaya de Barcelona

Amb el diàleg Esfera pública i identitat cultural
en l’era digital celebrat al Palau Macaya de
Barcelona el dijous 3 d'octubre de 2019 es va
prosseguir amb el Cicle Diàlegs sobre
Democràcies Perplexes que promou la
Fundació Ernest Lluch amb el suport de 'la
Caixa'.
Les dues protagonistes d'aquest segon diàleg
varen ser la sociòloga i professora de la
Universitat l'Orientale de Nàpols, Tiziana
Terranova i la professora, investigadora
cultural, directora i assagista, Ingrid
Guardiola. Ambdues son expertes en l'anàlisi
i teoria de les transformacions soials
motivades pel canvi tecnològic, que suposa
una redifinició dela sociabillitat de l'individu així
com dels espais d'acció i interacció social i
humana. Els smartphones i Habermas varen
protagonitzar bona part de la conversa per
deixar pas a la crítica a l'anomenat capitalisme
de plataformes, la dataficació i l'adéu a
l'intimitat, com ser algunes de les referències
més destacades sorgits a redós d'una conversa còmplice, fluida, lúcida i pausada. Sense boles de
cristall ni excessiu pessimisme per un futur incert, la conversa va aprofundir en aquells aspectes que
caracteritzen el present per tal de poder revertir algunes tendències que s'albiren alineadores.
Aspectes que varen quedar ben palesos al llarg d'un diàleg còmplice però intelꞏlectualment exigent,
en el que va ser un bon precedent de cara enfilar properament el tercer diàleg d'un cicle que pretén
debatre sobre aquelles qüestions que atenallen la democràcia de les societats contemporànies,que
les deixen a l'intempèrie com inacabades, i als seus ciutadans, perplexos i amb necessitat
d'entendre.
Amb aquest propòsit, el proper diàleg tindrà lloc dijous vinent 10 d'octubre de 20189 a les 18:30h al
Palau Macaya Barcelona i comptarà amb la participació de Guy Standing (Professor, escriptor i
investigador especialitzat en Estudis de Desenvolupament a la School of Oriental and African
Studies (SOAS) de la Universitat de Londres) i Daniel Raventós (Economista i professor de la
Universitat de Barcelona. Cofundador de la Xarxa per la Renda Bàsica) per parlar-nos de precariat,
democracia, relacions socio-laborals i Renta Bàsica Universal
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Galeria

21

Diàleg 3

22

23

Crònica

Immersió experta als conceptes de Precariat, democracia i renta
bàsica de la mà de Guy Standing i Daniel Raventós
Tercer diàleg del cicle dedicat a 'Democràcies perplexes. Formulant nous consenos' al Palau
Macaya de 'la Caixa' a Barcelona
Amb el diàleg Democracia i precariat. Cap a noves relacions entre
treball i protecció social celebrat al Palau Macaya de Barcelona el
dijous 10 d'octubre de 2019 es va prosseguir amb el Cicle Diàlegs
sobre Democràcies Perplexes que promou la Fundació Ernest
Lluch amb el suport de 'la Caixa'.
Els dos protagonistes d'aquest tercer diàleg varen ser el professor,
escriptor i investigador especialitzat en Estudis de
Desenvolupament a la School of Oriental and African Studies
(SOAS) de la Universitat de Londres, Guy Standing i, l'economista
i professor de la Universitat de Barcelona i cofundador de la Xarxa
per la Renda Bàsica, Daniel Raventós.
Els temes destinats a ser abordats en aquest diàleg no eren pocs
ni fàcils d'assimilar (precariat, democracia, relacions sociolaborals, el futur del treball, la renda bàsica universal, els béns
comuns i la llibertat republicana...) si no fos per la gran capacitat
comunicativa, la complicitat ideològica i el bagatge acumulat de
dues figures referents en el seu camp, ja sigui en la promoció de la Renda Bàsica Universal, ja sigui
en dotar de perspectiva social qüestions de gran trascendència com pot ser el sorgiment d'una nova
classe social com el precariat.
El diàleg va anar-se coent a foc lent per acabar en plena sintonia entre ambdós protagonistes i entre
aquest i un públic que omplia l'auditori del Palau Macaya. Entre les moltes coses que es van dir,
algunes recolzades en anècdotes i cites ben ilustratives, d'altres mereixedores de profundes reflexions
didàcticament exposades, van sobreeixir qüestions com la desigualtat social que origina el trencament
del pacte social de postguerra (II GM) i les conseqüencies en el model de producció capitalista. Ambdós
autorsvan coincidir en aquest punt de gènesi i també ho van fer en la conclusió, al concebre una
societat sense treball per a tothom, sense la predominància moral del treball productiu i amb la
RendaBàsica Universal com a eina per proporcionar la igualtat material d'individus vivint en societat.
Pelcamívan haver-hi èmfasis diferents. Raventós el va posar en el conceptedel republicanisme, en
concret en el de la llibertat republicana, però també va insistir en la necessitat de reconceptualitzar la
propietat privada.Alseu torn Standing posava l'accent en allò comú, allò que emana del veïnatge, de la
comunitat que comparteix recursos, així com també ho feia en la idea de dignitat quan parlava de les
característiques del 'Precariat,', una classe social de dimensions globals que ha vingut per quedar-s'hi
i que no té el seu antagonista amb el 'patró' sinó amb l'estat, fet que ha descolocat a bona part de les
esquerres.
D'ambdós dialoguistes emanava una voluntat narrativa d'entendre el moment de canvi i transformació
social en el que ens trobem sense necesstat de fer ús del lament ni el pessimisme. En aquest sentit,
la vindicació d'una renda bàsica i universal que no esdevingui un subsidi sinó un nou mecanisme
redistribitiu més eficaç que els actuals va ajudar a projectar la lluita per una societat més igualitària i
menys precaria.
Amb aquest propòsit es va posar punt i final a un magníic diàleg i es va donar pas a nunciar el següent
que versarà sobre Reinventant el capitalisme. El futur del capitalisme i la democràcia i tindrà lloc dijous
vinent, 17 d'octubre de 2019, a les 18:30h, al Palau Macaya Barcelona. Per a l'ocasió es comptarà amb
la participació de David Soskice, catedràtic d’Economia i Ciència Política i Fellow of the British
Academy al Department of Government de la London School of Economics i Branko
Milanovic, visiting Presidential Professor a la Graduate Center City University of New York i Senior
Scholar al Stone Center for Socio-economic Inequality. Professor visitant a l’IBEI
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+ Llegir més
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Diàleg 4

27

28

Crònica

Desigualtat, democràcia i plutocracia, elements clau del diàleg
Soskice‐Milanovic
Quart diàleg del cicle dedicat a les Democràcies Perplexes
Amb el diàleg Reinventant el capitalisme. El futur del capitalisme i la democràcia celebrat al Palau
Macaya de Barcelona el dijous 17 d'octubre de 2019 es va prosseguir amb el Cicle Diàlegs sobre
Democràcies Perplexes que promou la Fundació Ernest Lluch amb el suport de 'la Caixa'.
Els dos protagonistes d'aquest quart diàleg varen ser els economistes Branko Milanovic, (visiting
Presidential Professor a la Graduate Center City University of New York, Senior Scholar al Stone Center
for Socio-economic Inequality i Professor visitant a l’IBEI) i David Soskice (catedràtic d’Economia i
Ciència Política i Fellow of the British Academy al Department of Government de la London School of
Economics), per bé que aquest últim ho va fer des del Regne Unit via videoconferència.
Els temes destinats a ser abordats convergien en interrogar-se sobre el futur del capitalisme però en
bon part del diàleg varen centrar-se en qüiestions com la generació i gestió de la desigualtat
econòmica, la incidencia del paper de l'educació (Soskice), la conjunció entre capitalisme i democracia,
ara que el capitalisme s'ha quedat sol i que la democràcia no té perquèser el seu garant, doncs hi ha
exemples com la Xina on el capitalisme funciona sense democracia liberal (Milanovic).
El diàleg va encavalcar una pimera intervenció del professor Soskice amb una de posterior, in-situ, de
gran interès i profunditat de part del professor Milanovic, qui va ajudar-se de gràfiques i diapositives
per fer més didàctica una brilant intervenció sobre l'estat d la desigualtat econòmica i social al món,
l'evolució del sistema capitalista i les seves caracteristiques actuals. D'entre tots els interessants
conceptes que van nodrir la seva intervencó, tal vegada fos el de Homoploutia (un neologisme per
advertir dels perills de la connivència entre democràcia i plutocràcia). Tampoc podem passar per alt
una de les seves principals reflexions que emnen del seu darrer llibre 'Capitalism Alone' en el que posa
en qüestió el marc clàssic de relacions entre capitalisme i democràcia al constatar que la creixent
desigualtat pot emparar-se en classes dirigents més elitistes i riques. D'aqui afirmacions com que un
dels perills del capitalisme actual sigui que porti implícit un canvi de paradigma polític que ens condueixi
de la democràcia a un altre sistema en què, encara que hi hagi eleccions o premsa lliure, el poder
polític estigui tant o més concentrat que el poder econòmic.
Amb aquesta reflexió es va posar punt i final a un magnífic diàleg-conferència amb dos grans referents
de l'economia mundial contemporània.
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Diàleg 5 (Canvi de data al dijous 28 de novembre)
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Cecilia Malmström i Federico Steinberg protagonitzen un magistral diàleg
sobre les implicacions europees del comerç internacional
Darrer diàleg del cicle dedicat a les Democràcies Perplexes

Un vespre de comiats i d'alta intensitat i qualitat dialèctica, la
viscuda ahir a la sala d'actes del Palau Macaya de "la Caixa"
a Barcelona. Amb aquest magnífic diàleg còmplice i expert,
es va posar punt i final al cicle que la Fundació Ernest Lluch
amb el suport de "la Caixa" ha dut a terme aquesta tardor al
Palau Macaya, sota el títol suggerent i inquietant
de "Democràcies Perplexes".
Els protagonistes accidentals d'aquest darrer diàleg (atès
que es va ajornar al 28 de novembre enlloc del 24 d'octubre
inicial) varen ser la comissària de comerç de la Unió
Europea Cecilia Malmström i de l'analista del Real Instituto
Elcano, Federico Steinberg. Ambdós dialoguistes van
satisfer les expectatives creades a l'entorn d'una qüestió
plena d'arestes, tacticismes i interessos com és el marc de
les relacions comercials internaconals. És d'agrair, tan la
didàctica emprada com l'atreviment a no renunciar al
coneixement expert i sobretot a la complicitat de part de la
comissària atendre les qüestions més delicades d'una
agenda marcada pel cop de timó proteccionista de
l'administració Trump, els equilibris sempre complicats en el
marc del multilateralisme i la irrupció de la Xina en la seva
doble vessant d'aliat i de competidor, però sobretot d'actor
diferent al no circumscriure's dins d'una economia de mercat
sinó en un capitalisme d'estat amb paràmetres propis.
Ben aviat es va deixar entreveure la qualitat de la conversa que mantenien ambdós dialoguistes,
sempre còmplice i avoltes distesa, sincera i suggerent. Steinberg va plantejar les qüestions principals
de l'agenda comercial europea, els reptes que té per davant i les pedres a la sabata que es pot trobar.
La comisaria que amb aquest acte -pràcticament- posava punt i final a una llarga trajectòria en la
primera línia de les institucions europees, va sentir-se molt a gust amb la temàtica del diàleg i va
entomar cadascuna de les qüestions plantejades, a banda d'agrair una interlocució fluïda amb
Steinberg i d'una gran connexió amb el públic barceloní el qual va poder gaudir d'un diàleg íntegrament
en castellà. Tots aquests factors sumats van propiciar l'èxit d'un diàleg que si sobre el paper ja era
interessant, en directe, va ser-ho encara més per sort i gaudí del públic assistent.
Amb agraïments específics als dialoguistes i en concret a la comissària Malmström per la seva ferma
voluntat en participar d'aquest cicle i també, a tots els asssitents que han nodrit la massa crítica
necessària per fer d'aquest cicle de diàlegs 2019 un èxit en qualitat i assistència. L'any que ve, més.
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Claus interpretatives per a democràcies perplexes de la mà de veus sàvies
com les de Daniel Innerarity i Miguel P. Maduro
Sisè diàleg del cicle dedicat a le "Democràcies Perplexes: formulant nous consensos", al
Palau Macaya de Barcelona

Amb el diàleg Les democràcies liberals
inacabadescelebrat al Palau Macaya de Barcelona el
dimecres 30 d'octubre de 2019 es va prosseguir amb
el Cicle Diàlegs sobre Democràcies Perplexes que
promou la Fundació Ernest Lluch amb el suport de 'la
Caixa'.
Els dos protagonistes d'aquest sisè diàleg (el cinquè
es va posposar pel proper 28 de novembre) varen ser
els
pensadors
contemporanis,
Miguel
P.
Maduro (Director de la School of Transnational
Governance a l’European University Institute de
Florència) i Daniel Innerarity (Catedràtic de Filosofia
Política a la Universidad del País Vasco/EHU).
Investigador a la Fundación Ikerbasque de Ciencias).
Si les democràcies liberals eren el subjecte del diàleg,
l'objectiu era el de posar llum a les incerteses que
caracteritzen les societats democràtiques, totes elles
alterades i algunes, especialment irritades. Per
aconseguir-ho res més que fer fluir una conversa còmplice i experta, així com respectuosa i humil
amb l'ingent propòsit, raó per la qual es van poder perfilar algunes de les principals causes i
conseqüències dels sistemes democràtics vigents. D'aquesta manera, ambdós ponents van
convenir en no ser redundants en els epitafis que sentencien les democràcies liberals a una agonia
i posterior defunció, per bé que van alertar que hi ha indicis i evidències que exigeixen intervenir-hi
abans que puguin esdevenir profecies autocomplertes. Tanmateix la revolució tecnològica i altres
factors com la creixent desigualtat no són factors monocausals però sí que formen part d'alguns dels
símptomes que explicarien tant el creixent malestar social com la poca capacitat de la política per
canalitzar-lo. I és que Innerarity apunta a la crisi estructural de la intermediació com un fenomen que
hi ha al darrera de la pèrdua de confiança amb la política i amb les institucions democràtiques.
Resstablir aquesta confiança amb la representativitat pot ser clau de cara a repensar les
democràcies liberalsque lluny d'estar acabades semblen estar permanentment inacabades, i per tant
imperfectes però millorables.
Amb un auditori ple a vessar el diàleg es va fer curt i hagués pogut continuar amb el mateix interès
i qualitat una bona estona més donada la gran capacitat comunicativa d'ambdós dialoguistes que es
van sentir còmodes en un diàleg que va complir amb escreix les expectatives generades.
El proper diàleg tindrà lloc dijous vinent 7 de novembre a les 18:30h alPalau Macaya, i comptarà
amb kla participació de Ignacio Sánchez Cuenca (Director de l’Institut Carlos III-Juan March de
Ciències Socials i professor de Ciència Política a la Universidad Carlos III de Madrid) i de Robert
Fishman (Professor Conex-Marie Curie de Ciència Política i de Sociologia a la Universidad Carlos
III de Madrid), per parlar-nos de La fi de la confiança en les institucions
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Sánchez-Cuenca i Fishman posen el focus en la crisi de confiança amb les
institucions a l'hora d'encarar els reptes democràtics d'Espanya i Catalunya
Setè diàleg del cicle dedicat a le "Democràcies Perplexes: formulant nous consensos", al
Palau Macaya de Barcelona

Amb el diàleg La fi de la confiança en les institucions celebrat al Palau Macaya de Barcelona el
dijous 7 d'octubre de 2019 es va prosseguir amb el Cicle Diàlegs sobre Democràcies Perplexes que
promou la Fundació Ernest Lluch amb el suport de 'la Caixa'.
Els dos protagonistes d'aquest setè diàleg (el cinquè es va posposar pel proper 28 de novembre)
varen ser els científics socials Ignacio Sánchez-Cuenca (Director de l’Institut Carlos III-Juan March
de Ciències Socials i professor de Ciència Política a la Universidad Carlos III de Madrid) i Robert
Fishman (Professor Conex-Marie Curie de Ciència Política i de Sociologia a la Universidad Carlos
III de Madrid).
Si la pèrdua de confiança amb les institucions democràtiques era el punt de partida, l'anàlisi acurada
i valenta de la salut política i democràtica a Espanya (amb especial atenció a la 'crisis catalana') va
ser el resultat d'un diàleg rigorós i còmplice, agosarat i expert.
El diàleg va anar a buscar els perquès de la disintonia entre la ciutadania i els representants
institucionals (no només els polítics) amb ambdós ponents recolzant-se en dades contrastades.
Dades que ens remeten a una situcaió pitjor que a la d'ara fa deu anys i amb una tendència a la
baixa amb clares dificultats per revertir-se en el curt termini. Arribats aquest punt, la sociologia i la
ciència política van abraçar la història per tal d'apuntalar els diagnòstics sobre si la transició
democràtica va comportar abraçar una mena de cultura de prevensió a la manifestació del disens
popular (article 77 de la Constitució) i si es va instalꞏlar en l'imaginari de la dreta espanyola, més
accentuat amb l'hegemonia d' AP per sobre d'UCD, que les demandes ciutadanes que esdevenen
conflicte polític poden resoldre's per altres vies alternatives a la negociació política, segons Fishman.
Per Sánchez-Cuenca la salut democràtica a Espanya es deteriora en posterioritat, a principis dels
2000 quan la pèrdua en la confiança en les institucions s'aguditza i ja no es reverteix, malgrat que
el primer govern Zapatero va aconseguir introduir millores notables que amb la crisis van quedar
subsumides per les prioritats de l'agenda econòmica.
Per Sánchez-Cuenca, en la darrera dècada, l'estat espanyol ha patit tres "stress test" que no s'han
acabat de superar del tot bé i la democràcia se 'ha ressentit, aquestes proves d'estrés han estat la
corrupció, la crisi econòmica i la crisi catalana. Per Fishman, hi ha elements estructurals com l'atur
i els salaris baixos que constitueixen un focus de preocupació molt més complicat i difícil de resoldre
que la qüestió catalana. I aquest punt va ser el que va servir de colofó d'un magnífic diàleg. Sense
solucions màgiques però amb molta sensatesa i rigorositat analítica ambdós dialoguistes van
encarar el conflicte viscut a Catalunya amb seriositat i respecte. Fishman va insistir en l'acceptació
de la naturalesa plurinacional de l'estat espanyol, com pasa en tants d'altres països en els que la
gestió de la diversitat interna serveix precisament per evitar que sorgeixi el conflicte. Per SánchezCuenca hi ha camp per córrer en la gestió del respecte a les minories: l'estat espanyol respecte la
minoria independentista i a dins de Catalunya, amb qui no abraça l'ideari independentista, per la
qual cosa la idea d'un referèndum no seria la solució més plausible en el curt termini.

Amb un auditori ple el diàleg es va fer curt i hagués pogut continuar amb el mateix interès i qualitat
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una bona estona més donada la gran capacitat comunicativa d'ambdós dialoguistes que es van
sentir còmodes en un diàleg que va complir amb escreix les expectatives generades.
El proper diàleg versarà sobre Roboètica. Nous consensos en la relació humà-robot i tindrà lloc
dijous vinent 14 de novembre a les 18:30h al Palau Macaya, i comptarà amb la participació Carme
Torras (Professora d’Investigació del CSIC i cap d'Investigació del Grup de Percepció i Manipulació
del Institut de Robòtica i Informàtica Industrial CSIC-UPC) i Eduard Fosch (Investigador a l’eLawCenter for Law and Digital Technologies - Leiden University (Holanda) i colíder del Grup de Treball
sobre Ethical, Legal and Societal Aspects for Wearable Robots at the European COST Action).
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A la recerca de nous consensos en la relació humà-robot, de la mà de Carme
Torras i Eduard Fosch
Vuitè diàleg del cicle dedicat a le "Democràcies Perplexes: formulant nous consensos", al
Palau Macaya de Barcelona
Els dos protagonistes d'aquest vuitè diàleg (però no l'últim ja que el cinquè es va posposar pel proper
28 de novembre) varen ser la tecnòloga Carme Torras (Professora d’Investigació del CSIC i cap
d'Investigació del Grup de Percepció i Manipulació del Institut de Robòtica i Informàtica Industrial
CSIC-UPC) i l'investigador, Eduard Fosch (Investigador a l’eLaw- Center for Law and Digital
Technologies - Leiden University (Holanda) i colíder del Grup de Treball sobre Ethical, Legal and
Societal Aspects for Wearable Robots at the European COST Action).
El diàleg va anar a buscar la intersecció dels interessos, inquietuds i reptes ètics dels tecnòlegs amb
la incidència social, econòmica i moral de la robòtica i la intelꞏligència artficial. Ambdós dialoguistes
van sentir-se còmodes en aquest espai d'intercanvi d'idees, coneixementes i sabers, fet que va
propiciar que Carme Torras vindiqués d'entrada el paper de l'educació per tal que tecnologia i moral
caminin juntes. En aquest sentit, Fosch, també va apelꞏlar a la necessitat de profundir en els
coneixements tecnològicsper part d'aquells que cm ell s'aproximen aquestes qüestions des d'una
formació humanística, de lletres o des del món del dret, com en el seu cas.
Per Torras, els robots assistencials constitueixen un bon punt de partida del que han de ser les
relacions humano-robòtiques, que aniran a més i que cal acotar-les als interessos i dignitats
humanes. En aquest sentit apelꞏlava als acords de mínims a partir dels quals poder leislar i regular
una indústria creiexent. Per Fosch és convenient atendre els debats que s'estan produint ara que la
tecnologia s'està desenvolupant per tal de poder identificar els marcs en els que caldrà intervenir,
més que no pas per legislar ara sobre qüestions que de ben segur desbordaran les lleis establertes.
En aquest sentit reforça la idea de conèixer més la tecnologia i l'estat de la qüestió de la indústria
robòtica, per tal de saber a què ens hem d'atendre ar. i això cal fer-ho al mateix temps que cal
pantejar-se el que vindrà. I en aquest punt és on la Ciència ficció, la filosofia i el dret es donen la mà
per tal d'explorar les potencialitats i límits de les relacions humà-robot, i de revaloritzar - i aquest va
ser el colofó d'aquest interessant diàleg- les relacions humà-humà
El proper diàleg tindrà lloc el dijous 28 de novembre de 2019 a les 18.30h al Palau Macaya i versarà
sobre
Proteccionisme
comerç
mundial.

Implicacions per a Europa i comptarà per a l'ocasió amb Cecilia Malmström, Comissària de Comerç
de la Unió Europea (2014 –2019) i Federico Steinberg, Investigador principal d’Economia i Comerç
Internacional del Real Instituto Elcano i professor del Departament d’Anàlisi Econòmica de la
Universidad Autónoma de Madrid
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Vídeos del cicle de diàlegs 'Democràcies Perplexes'
El Palau Macaya de l'Obra Social 'la Caixa' ha editat els vídeos del cicle d'enguany,
dedicats a les Democràcies perplexes: formulant nous consensos.
El Cicle de Diàlegs 2019 ha constat de 8 sessions, totes elles celebrades al Palau
Macaya de Barcelona i amb gran concurrència de públic.
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Novetat editorial 2019
8 Diálogos sobre Democracias bajo control
Editat a finals de juny de 2019 en castellà per Editorial Milenio i la Fundació Ernest Lluch, el llibre
resultant del Cicle de Diàlegs 2018 consta de 230 pàgines i permet copsar l'essència dels diàlegs
d'un cicle que, mig any després de la seva edició, manté tota la seva vigència i actualitat.
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Sinopsi:

Aquests vuit diàlegs sobre 'Democràcies sota control' sintetitzen les converses
mantingudes entre Marina Garcés i Ángel Gabilondo, Ramon López de Mántaras i
Lorena Jaume-Palasí, Francesca Bria i Rainer Kattel, Evgeny Morozov i renata
Ávila, Antoni Gutiérrez-Rubí i Rafael Rubio, Bjørn Stensaker i Andrea Saltelli,
Milagros Pérez Oliva i Joseff Trappel, Margarita Robles Carrillo i Ángel Gómez de
Ágreda
Els 8 diàlegs que conformen el cos
d'aquest llibre posen sobre la taula
alguns dels elements que estan
tensant les democràcies i en concret el
control de la informació i el control de
l'homologació del coneixement en el
context de la revolució digital. I ens
preocupa entendre el negoci de la
informació, la utilització del Big Data
pel control dels consumidores i
ciutadans, els canvis en els mètodes
inductius de persuasió, el foment de la
ignorància activa, la manera en què
deliberem (o podem deliberar ) en
l'espai públic, el control dels votants a
través de l'anàlisi del Big Data en
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 el qual la
nostra informació i privacitat és un element més de l'equació. Els populismes són sovint un
símptoma i cal esbrinar quina part del problema ve del canvi de paradigma que comporta
la revolució digital del coneixement i la informació. 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?
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Contingut i capítols:
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Diàlegs sobre desigualtats i democràcia a València - IVIE
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 prosperitat i la immigració

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 colꞏlaboració 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

En el món actual és molt més visible això
que les oportunitats són diferents en
diferents llocs. Aquesta evidència i les
facilitats de transport impulsen la mobilitat
de milions de persones, disposades a
abandonar els seus llocs d'origen per
accedir a mons en els quals esperen
participar del progrés econòmic ja sigui en
països emergents amb vies estables de
creixement , o en països com els europeus
on s'ofereixen importants cobertures socials.
Els moviments migratoris massius responen a aquestes expectatives, tant en els casos de
persones que fugen del subdesenvolupament o el conflicte com en els dels que, vivint en
països ja desenvolupats, aspiren a superar les dificultats en matèria de feina i ocupació,
sobretot per aconseguir treballs adequats a la seva formació, acomodant-se a un mercat
laboral cada vegada més global.
Europa ha avançat en la seva integració fent de la defensa de la mobilitat de les persones
un dels seus instruments. Molts joves espanyols ho han experimentat a fi de millorar les
seves experiències formatives i les seves oportunitats laborals, però altres europeus no se
senten tan còmodes amb els moviments migratoris. La UE s'enfronta a tensions internes
derivades de la dificultat d'assimilar la creixent mobilitat interna i externa, que s'han
accentuat des del principi de la gran recessió, alhora que afloraven i guanyaven pes en
l'opinió pública propostes polítiques per controlar la immigració i tancar fronteres per
defensar l'ocupació i blindar els més o menys complets Estats de benestar per als
"nacionals".
Aquest cicle de diàlegs proposa reflexionar sobre els camins per trobar la prosperitat en un
món creixentment globalitzat, i les respostes als problemes relacionats amb les migracions
i les oportunitats que ens ofereixen. Amb aquesta finalitat, es proposa abordar els cinc
debats següents:

58

Programa

59

60

61

Diàleg 1: És necessari regular la migració

interior i exterior a

Europa?
Data: Dijous 19 Setembre Hora: 18.30h
Lloc: Sala Ausiàs March. Fundación Bancaja. Plaça de Tetuán, 23. VALENCIA
Organitza: Fundació Ernest Lluch i IVIE

Dialoguen:

Anna Terrón. Directora de la Fundación
Internacional y para Iberoamérica de Administración y
Políticas Públicas (FIIAPP). Diputada del Parlamento
Europeo (1994-2004)

Sami Nair. Filósofo y politólogo, Catedrático en
Ciencias Políticas por la Universidad de París

Sinopsi:
La Unió Europea prefigura un espai comú de llibertat, seguretat i justícia que pressuposa el control
comú de les fronteres exteriors i exigeix una política de migració compartida i, en el mateix nivell,
una lluita constant contra el racisme i la xenofòbia. Les bases per a tot això estan fixades pels
tractats, la nostra norma fonamental, des de fa dues dècades. Però el seu desenvolupament ha estat
marcat per la tensió permanent entre els impulsos cap a la integració prevista i les fortes resistències
nacionals a cedir competències en temes com les polítiques exteriors i interiors d'immigració per
seguir autogestionant les seves fronteres. Diem voler una política d'immigració compartida però la
realitat no és aquesta. En el marc de la lliure circulació existent, però d'integració incompleta en tants
aspectes és necessari plantejar diferents preguntes: Existeixen realment marcs compartits per a les
polítiques d'immigració a l'interior de la UE? ¿Amb quines polítiques dels Estats per a la regulació
interior de la immigració són compatibles? Quines serien les polítiques necessàries? ¿Han de
contemplar regulacions nacionals?
D'altra banda, la Unió Europea és un projecte polític amb voluntat d'influir en l'escena internacional.
La Política Exterior i de Seguretat Comuna, i la Política de Veïnatge, són instruments clau d'aquest
posicionament europeu. Per això, des de 2003, la Política Europea de Veïnatge treballa per
fomentar l'associació política i la integració econòmica de la UE amb els seus països veïns: des del
Marroc fins Azerbaidjan i Geòrgia, passant per Israel, Síria i Jordània, la Unió Europea busca crear
un entorn d'estabilitat i de seguretat al seu voltant. L'Alt representant per a Afers Exteriors i Política
de Seguretat, el comissari per a la Política Europea de Veïnatge i Negociacions d'Ampliació o el
Servei Europeu d'Acció Exterior són alguns dels instruments de què es dota la Unió per afrontar
aquests reptes. Però en un context convuls cal preguntar-se si la Unió Europea està responent als
reptes plantejats en el seu entorn més immediat. Les fronteres es converteixen elles mateixes en
un desafiament, com ha posat en relleu la crisi humanitària que s'està vivint a les costes de la
Mediterrània, especialment pel que fa a la política d'asil). Davant d'aquesta situació, ¿Quina política
d'immigració exterior és necessària? És la política exterior a l'Àfrica avui l'únic consens dels països
de la UE? Com reforçar l'associació política i la integració econòmica d'aquests països amb la UE?
Com avançar en la construcció d'un espai de prosperitat, estabilitat i seguretat comuna en l'ampli
àmbit geogràfic del veïnatge oriental i meridional, de la Mediterrània al Caucas? Com s'integra
Europa en un model de governança mundial i cooperació efectiva entre organismes internacionals?
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Crònica:

La complexitat del fenomen migratori en un context de crisi de la
UE centra el diàleg inaugural del cicle 2019 a València
Sami Nair i Anna Terrón protagonitzen un diàleg còmplice i intens sobre els desafiaments que
planteja la qüestió migratòria

En una sala Ausiàs March de la Fundación Bancaja plena ahir a la tarda va tenir lloc el diàleg
entre Anna Terrón i Sami Nair amb el qual s'inaugurava el cicle de diàlegs d'enguany. Amb el
títol de 'A la recerca de la prosperitat: els desafiaments de les migracions' la Fundació Ernest
Lluch i l'Ivie -com a entitats organitzadores- han concebut un potent cicle de 5 diàlegs sobre la
qüestió migratòria com a eix principal.
El conseller d'Hisenda de la Generalitat Vlenciana, Vicent Soler, va fer un breu parlament que
va trascendir la mera retòrica institucional i va ser càlida i còmplice tant amb les entitats
convovants -amb qui hi manté vincle- com amb la temàtica. Al seu torn, el director de
l'IVIE, Francisco Pérez, va posar èmfasi e la voluntat de reeditar l'èxit de l'any passat, el de la
primera edició dels diàlegs a València, i de fer-ho reflexionant sobre un fenomen que ens ocupa
i es preocupa però que presenta prou arestes com per dedicar-li una mirada àmplia, experta i
acurada. En aquest sentit aquest cicle impulsat per la Fundació Ernest Lluch -representada
amb el seu director Ferriol Sòria- i l'Ivie, en colꞏlaboració amb la Fundació Bancaixa, no podia
comptar amb millors dialoguistes per la sessió inaugural que amb Anna Terrón, directora de
la Fundació Internacional i per a Iberoamèrica d'Administració i Polítiques Públiques (FIIAPP);
i el filòsof i politòleg francès Sami Nair.

Ambdós dialoguistes van coincidir en assenyalar que si bé la gran complexitat de la qüestió
migratòria impossibilita parlar d'una solució si que es pot parlar de solucions, en plural.
Tanmateix tres elements explicatius del perquè el fenomen migratori genera ara un interès
(mediàtic, social, polític i econòmic) més gran que en anys enrera serien els següents: 1) El
context de crisi sistemica de la UE des del 2008 2) La complexitat intrínseca de la migració, un
fenomen dinàmic, global i inevitable. 3) La visibilitat de l'imimigrant, atès que en l'actualitat
l'inmigrant ja no resta invisible a ulls dels autòctons, sinó que les dinàmiques de mobilitat global
comporten que ara es visibilitzi la diferència.

Però si en una cosa van coincidir en reiterar i denunciar els dos dialogistes va ser el lamentar
que no hi hagi una política comuna europea en matèria d'immigració i que cada estat actuï
segons els seus interessos. "Estem vivint un moment dramàtic a la Unió Europea perquè la
gestió que s'està fent de la qüestió migratòria pot acabar destrossant la unió", va alertar Nair
qui també va denunciar la facilitat de convertir la immigració en el bòc expiatori dels mals
d'Europa i va reblar que "La immigració no és la causant de la crisi econòmica i social europea,
ni del Brexit ni els problemes dels països de l'est, però s'està utilitzant com una eina per generar
conflicte entre els països per les diferents maneres de gestionar-la".
Per la seva banda,Anna Terrón va posar de manifest que la idea d'un sol espai europeu sense
fronteres interiors mentre hi hagi 27 polítiques migratòries diferents esdevé un seriós problema.
Segons la directora de la FIAPP el que estan fent els països de la UE és "expulsar de la seva
àrea de responsabilitat un tema que ens complica la vida". Per Terrón, "hem d'assumir aquesta
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responsabilitat com a estats europeus i crear una política comuna en la gestió de les migracions
que sigui acceptada i respectada per tots els membres".
Pots visionar el diàleg, aquí:

Fotos
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Diàleg 2: Migracions i sostenibilitat de l'estat de benestar ¿serveixen les solucions
nacionals?
Data: Dimecres 25 Setembre Hora: 18.30h
Lloc: Sala Ausiàs March. Fundación Bancaja. Plaça de Tetuán, 23. VALENCIA
Organitza: Fundació Ernest Lluch i IVIE

Dialoguen:



José Antonio Herce, director associat d'Analistes Financers Internacionals (AFI)
Francisco Javier Moreno, científic titular a l'Institut de Polítiques i Béns Públics del CSIC

Sinopsi:
La sostenibilitat de l'Estat del Benestar europeu, i en concret el d'Espanya, continua sent un dels
elements clau del debat polític actual, encara que no tant en els mitjans de comunicació, on hauria
d'estar més present la possibilitat que, sense reformes, estigui garantit. El sistema sanitari, el sistema
de pensions, el sistema educatiu i el sistema de serveis socials vertebren un estat del benestar
complex que pateix múltiples tensions que amenacen la seva estabilitat. En aquest punt apareix el
debat sobre el paper que ha tingut, té i tindrà la immigració en el sosteniment del mateix. Quina
aportació fan els immigrants al manteniment del sistema? Amb quins beneficis i amb quins costos?
En aquest context, Té fonament l'opinió que els immigrants generen més demanda de serveis
sanitaris que els espanyols? Per què alguns defensen que és necessària la immigració en un
moment de taxes de reposició de natalitat a Espanya de les més baixes d'Europa?
És important també analitzar el patró de comportament dels migrants a curt termini i la previsió a
mig i llarg termini, probablement amb implicacions econòmiques diferents en cada moment. Així
mateix, els elements que hem de valorar requereixen cada vegada més una anàlisi que superi els
estats nacionals. És suficient repensar el sosteniment de l'estat del benestar a escala espanyola o
hauríem de plantejar una escala europea del mateix, amb mesures que harmonitzessin els sistemes
nacionals dels països de la UE? (Amb les adaptacions que fossin pertinents partint de les 3 tipologies
d'estat del benestar d'Esping-Andersen, el nòrdic-socialdemòcrata, el continental-conservador i el
liberal, o 4 si sumem el cas mediterrani). És això possible? Serveixen encara les solucions
nacionals? Estan els pilars de la cohesió social europea en dubte? ¿Es podrà parlar de model social
europeu si la bretxa nacional s'obre?

66

Crònica

Els efectes de les immigració sobre l'estat del benestar segons Herce i
Moreno
Segon diàleg del Cicle IVIE-Fundació Ernest Lluch sobre prosperitat i migracions, a València.
La Fundació Ernest Lluch i l'Ivie, en colꞏlaboració amb la Fundació Bancaixa, van celebrar el
dimecres 25 de setembre el segon dels cinc diàlegs del cicle 'A la recerca de la prosperitat: els
desafiaments de les migracions', en què es van plantejar els efectes que té l'arribada de immigrants
en la sostenibilitat de l'estat de benestar. José Antonio Herce, director associat d'AFI (Analistes
Financers Internacionals); i Francisco Javier Moreno, científic de l'Institut de Polítiques i Béns
Públics del CSIC, van protagonitzar el debat i van coincidir a assenyalar que han sorgit noves
necessitats de protecció social que el nostre sistema de benestar no està sent capaç d'atendre i que
els immigrants són un dels colꞏlectius que està resultant més perjudicat.
La precarietat laboral, la dependència, la desigualtat són riscos socials nous que han d'obligar al
nostre estat de benestar a recalibrarse, tot i la pressió que pot suposar els 8 milions de votants que
representen els pensionistes i que semblen intocables per als polítics, va explicar Moreno.Segons
l'opinió d'Herce, la immigració no s'ha agreujat aquests problemes, al contrari, la immigració és un
recurs, que ajuda a les economies, però que cal gestionar bé. Durant anys, els immigrants han
aportat les seves cotitzacions al sosteniment de l'estat de benestar i, és just que, ara cobrin la pensió
que els pertany, encara que ja hagin marxat del nostre país. A més, aclareix: "els recursos per pagar
la jubilació no són les cotitzacions que paguen els que actualment estan treballant, sinó que és el
temps. Haurem d'acceptar que cal treballar més temps, perquè continuar fixant la barrera de la
jubilació en els 65 anys és insostenible ".
Moreno també rebutja la idea que la població immigrant absorbeixi els recursos públics i afirma que
aquest és un missatge sense cap tipus de fonament en evidència empírica, que es recolza únicament
en els prejudicis de la població davant el que és diferent. Per a tots dos ponents, la tasca de difusió
de la realitat de la immigració ha de recaure en l'administració, mostrant dades que demostren, per
exemple, que l'ús de la sanitat és molt menor en el cas dels immigrants.A més, per Herce la
immigració és un fenomen gairebé predictible, "tenim dades sobre els fluxos d'immigració per poder
anticipar-nos i ser capaços de prevenir problemes". Per la seva banda, per a Moreno, la demanda
de mà d'obra determina on va a anar la immigració i no les ajudes socials que s'ofereixin, per això,
"no hi ha fluxos d'immigrants cap a zones amb rendes mínimes garantides".El científic del CSIC va
destacar també que la despesa social no és només despesa, sinó que és inversió social que ens
permetrà establir les bases per a una societat més competitiva que pugui assumir en els nous riscos
socials i no abandoni als joves, als immigrants ia les dones que són cap de família.
*Notícia extreta de la web del IVIE
Pots visionar el diàleg, aquí:
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Fotos
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Diàleg 3: Democracia, gestió de la diversitat i prosperitat a Europa
Data: Dimarts 15 octubre Hora: 18.30h
Lloc: Sala Ausiàs March. Fundación Bancaja. Plaça de Tetuán, 23. VALENCIA
Organitza: Fundació Ernest Lluch i IVIE

Dialoguen:




Gemma Pinyol-Jiménez. Directora de políticas migratorias y diversidad en Instrategies e
investigadora asociada del GRITIM-UPF. Es experta del Consejo de Europa en el marco del
proyecto Intercultural Cities y coordinadora de la RECI-Red de Ciudades Interculturales Es
miembro del European Commission’s Informal expert group on economic migration.
Héctor Cebolla Boado Profesor de estratificación social en el Departamento de Sociología
II de la UNED. Es doctor en sociología por la Universidad de Oxford y realizó su formación
previa en las universidades Complutense (licenciatura) y Autónoma de Madrid (estudios
árabes e islámicos).

Sinopsi:

Los estados miembros son diversos en género, demografía, edades, culturas, tasas de
actividad, índices de desempleo, poder adquisitivo, sistemas de gobierno, sistemas de
producción, de desarrollo y uso de las tecnologías o tipología del poder, etc. A esa
diversidad autóctona debemos añadir la que conlleva la inmigración, y analizar la distinta
intensidad de esta en cada país y la posición de los mismos frente a la llegada de flujos de
inmigrantes.
La diversidad es por lo tanto una realidad que caracteriza a nuestros países y también a
nuestras regiones, pero una inadecuada gestión de la misma puede poner en tensión la
manera en la que convivimos y desafiar, así, el marco democrático en el que interactuamos.
La globalización conlleva, indirectamente, la pérdida de preeminencia de uno de los
principales productores históricos de identidad: el Estado-nación. Las tensiones entre
universalismo y particularismo plantean retos importantes pues las sociedades necesitan
superar esta divisoria de confrontación para aprovechar las oportunidades que existen en
ambos polos. Del mismo modo, tras décadas de dialéctica entre la conveniencia de
modelos multiculturalistas y asimilacionistas, tenemos ahora la interculturalidad como reto
inminente.
Este diálogo propone contemplar diferentes aproximaciones a la gestión de la diversidad,
con pros y contras, miedos y buenismos, y entender la lógica que hay detrás de cada una
de ellas. La diversidad existe y la gente convive, no sin dificultades ni temores, en
sociedades complejas y diversas que requieren nuevos y mejores instrumentos para
gobernarla. Europa nos muestra, en ese sentido, ejemplos distintos y, desde una
perspectiva comparada, permite analizar diferentes experiencias en gestión de la
diversidad, en las política educativas, económicas o de protección social. compatible con
el crecimiento y el desarrollo de las sociedades.
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Crònica

"La diversitat no és un repte, és una realitat estructural i genera prosperitat si
es gestiona bé”
Tercer diàleg del cicle dedicat a les Migracions - IVIE/ València

Gemma Pinyol-Jiménez i Héctor Cebolla analitzen la gestió de la diversitat a Europa i a
Espanya al tercer diàleg del cicle En busca de la prosperitat: els desafiaments de les
migracions, organitzada per la Fundació Ernest Lluch i el Ivie

La Fundació Ernest Lluch i l'Ivie, en
colꞏlaboració amb la Fundació Bancaixa, va
celebrar ahir (dimarts 15 octubre) el tercer
diàleg del cicle En busca de la prosperitat: els
desafiaments de les migracions, en el que es
va analitzar la gestió de la diversitat. a Europa
i a Espanya. Gemma Pinyol-Jiménez,
directora de polítiques migratòries i diversitat
a
Instrategies;
i Hèctor
Cebolla,
professori doctor de Sociologia a la UNED,
van comentar els principals aspectes de la
diversitat al país: des de la gestió dels fluxes
migratoris mundials i el seu impacte a Europa, fins a la convivència en societats completes,
especialment en el camp de l’educació, el perill dels extrems o els costos del racisme i la xenofòbia.
La primera cosa a destacar per part d'ambdós dialoguistes és que la diversitat no és cap desafiament
sinó una realitat amb la que s'hi ha de conviure, no exempta de dificultats i temors, en el si de
societats completes que requereixen millors instruments per governar. A més, "la immigració no és
la única font d'aquesta diversitat, com en ocasions se simplifica". El diàleg ha permès contemplar
aproximacions diferents a la gestió de la diversitat, contra pros i contres, pors i bonismes, i entendre
la lògica que hi ha darrera de cadascun d'ells.
En opinió d’Hector Cebolla, les polítiques de gestió de la diversitat han de basar-se únicament en
assolir la igualtat d’oportunitats, però no “a través d’uns plans filosòfics que no aporten res, al
contrari, han de seresquelètiques i molt més funcionals”. A més, per a Gemma Pinyol-Jiménez, no
hi ha manca de perspectiva transversal als plans de millora de la gestió de la diversitat. "Les societats
avançades són diverses, però ens convé que puguin convertir aquesta diversitat en un valor reduït".
Ara mateix, “els ciutadans tenim molt pocs instruments de control per a vigilar que les
administracions no utilitzin ni mantinguin polítiques discriminatòries”, ha estimat.
Ambdós han coincidit en reclamar a l’Administració el desenvolupament de les polítiques per explicar
al gruix de la població que som una societat diversa i que l’odi i la discriminació estan fora de la llei.
"Cal distingir entre la pobresa i la immigració, per tal que no cali el missatge xenòfob", ha recalcat.
Quant a la diversitat en l'educació, Hèctor Cebolla, com a expert en aquest camp, ha recordat que
no hi ha cap estudi empíric que pugui afirmar que existeixi una relació entre la immigració i el
rendiment acadèmic. La confusió arriba quan la vulnerabilitat es concentra en aquesta població
immigrant, perquè les diferències veritables en l'educació es troben per la desigualtat de renda entre
les famílies.
*Traducció de la crònica elaborada per l'IVIE
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Ressò a la premsa:

Levante
El País

71

Diàleg 4: De l’auge dels populismes al Bréxit: fundaments econòmics i
impactes a la mobilitat
Data: Dilluns 28 octubre Hora: 18.30h
Lloc: Sala Ausiàs March. Fundación Bancaja. Plaça de Tetuán, 23. VALENCIA
Organitza: Fundació Ernest Lluch i IVIE

Dialoguen:




Fernando Fernández Consultor Internacional. Professor d’Economia i Finances de l’IE
Business School
Sandra León Doctora en CC. Polítiques per la UAM i l’Institut Juan March d’Estudis i
Investigacions. Investigadora de Talent a Departament de Ciències Socials de la U. Carlos
III de Madrid

Sinopsi:
L'impacte de l'última crisi financera i l'augment de la desigualtat han actuat de catalitzadors per
activar l'auge del populisme i, en resposta a aquest últim, el dels partits extremistes. En el cas concret
d'Europa, a aquest binomi populisme-extremisme s'hi uneix un tercer concepte: l'euroescepticisme.
La crisi del deute sobirà va donar lloc a una nova Europa de les dues velocitats, amb una Europa
del Sud més castigada on ha desaparegut el bipartidisme per donar pas a partits populistes i
extremistes (el cas més cridaner va ser Grècia, amb un referèndum on es va rebutjar el pla
d'austeritat de la Comissió Europea), i una Europa del nord i centre amb governs de coalició on
també han aparegut partits populistes i d'extrema dreta.
En aquest context, un cas particular és el del Regne Unit, on l'extremisme i populisme va donar ales
a un projecte rupturista amb la Unió Europea després d'un referèndum que va activar un Brexit
després de més de quatre dècades de pertinença dels britànics a la Unió Europea. A l'altre costat
de l'Atlàntic, l'accés al Donald Trump a la presidència dels Estats Units, també és un exemple de
l'auge de l'extremisme (ultradreta-nacionalista), amb ingredients de xenofòbia, antiglobalització i
també populisme, en captar el vot de la classe obrera. Alguns casos de violència (atemptats
terroristes) comesos per immigrants en diversos països han alimentat la xenofòbia i veuen la
immigració com una amenaça.
La por i fins i tot rebuig a la immigració, a més de per motius ideològics, també pot justificar-se amb
bases econòmiques. De fet, les dades demostren que a Europa, després de la crisi econòmica, el
rebuig a la immigració ha augmentat més en els països més durament colpejats per aquesta crisi, i
més encara en els que a més havien rebut més immigrants en els anys anteriors d'expansió . També
influeix en el rebuig el fet que l’accés a l’habitatge sigui més vulnerable des del punt de vista
econòmic de la mateixa manera que també ho és el grau de relleu laboral dels treballadors. A
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aquestes variables cal afegir el nivell d'educatiu de la població, que a més d'afectar de manera
directa (a major nivell educatiu, menor és el rebuig als immigrants), afecta de manera indirecta
donada la seva relació amb les ocupacions dels treballadors ( més nivell educatiu, millors ocupacions
menys exposades a la competència d'altres treballadors immigrants).

Crònica
*A continuació reproduïm la crònica elaborada des de l’IVIE corresponent al diàleg
realitzat el dilluns 28 d’octubre a València.

“El brexit ens permet, amb un patiment no menyspreable però
limitat, aprendre d'un error majúscul”
La Fundació Ernest Lluch i l'Ivie, en colꞏlaboració amb la Fundació Bancaixa, van celebrar ahir a la
tarda el quart diàleg inclòs en el cicle A la recerca de la prosperitat: els desafiaments de les
migracions, en què es va analitzar l'origen de l'augment dels populismes, la xenofòbia, la desafecció
d'Europa, les causes econòmiques dels mateixos i el seu paper en la sortida del Regne Unit de la
Unió Europea. Sandra León, professora i investigadora de la Universitat Carlos III de Madrid, i
Fernando Fernández, consultor internacional i professor d'Economia i Finances de l'IE Business
School; van oferir un debat intens, amb coincidències d'opinió, però també alguns punts de colꞏlisió.
En la seva primera intervenció, la professora Sandra León ha explicat que les causes del populisme
tenen una base cultural, però també unes causes econòmiques, ja que quan l'ascensor social es
trenca per la crisi, la classe mitjana sent que ha perdut estatus econòmic i vol recuperar-lo . A més,
va afegir una tercera explicació més política, derivada de les tensions de la democràcia, quan el
poder polític es veu limitat enfront del econòmic.
Per a Fernández, el populisme és la reacció a una economia que ja no és la nostra perquè està
globalitzada i sorgeix per la incertesa que genera desconfiança en les persones. En la seva opinió,
Europa ha de tornar a perseguir l'objectiu del creixement econòmic per evitar els populismes. La
mobilitat social implica que uns guanyen i altres perden, però l'important és generar suficient
creixement per recuperar els que han caigut pel camí.
No obstant això, Sandra León va insistir que no es pot buscar el creixement a qualsevol preu, sinó
que ha de ser un creixement inclusiu perquè ningú quedi enrere. En aquest sentit, ha explicat que la
transició econòmica ha estat més dolorosa en uns llocs que en d'altres, gràcies a les polítiques
públiques que alguns països han incorporat, com per exemple en educació. "En aquells sistemes
educatius que són més oberts a la classes baixes i mitjanes, els valors populistes són més baixos
que en aquells països amb sistemes més segregadors".
El diàleg 4, titulat De l'auge dels populismes a brexit: fonaments econòmics i impactes en la mobilitat,
també va abordar el tema de la desafecció d'Europa que avança entre els estats que formen part de
la UE i que es va a materialitzar amb la sortida del Regne Unit. Sobre aquest aspecte, Fernando
Fernández va afirmar que "estem creant un animal polític que no existeix i volem que els països
cedeixin sobirania a la vegada que Europa perd pes polític i econòmic a nivell mundial. Cal legitimar
les decisions de la UE, construir una Europa que tingui una visibilitat que ara no té, que sigui
comprensible, la seva estructura és massa complexa, i que permeti als ciutadans identificar-se amb
el projecte comú ".
Tant Fernández com León van coincidir a assenyalar el brexit com una situació que era hipotètica
inicialment, però que ha posat sobre la taula els riscos d'un procés que pot evitar temptacions de

73

noves sortides. "El brexit ens permet, amb un patiment no menyspreable però limitat, aprendre d'un
error majúscul per tal de no tornar-lo a repetir", ha comentat el professor de l'IE Business School.
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Diàleg 5: LA COMPETICIÓ INTERNACIONAL PER AL TALENT: RISCOS i
OPORTUNITATS TERRITORIALS
Data: Dimarts 12 de novembre Hora: 18.30h
Lloc: Sala Ausiàs March. Fundación Bancaja. Plaça de Tetuán, 23. VALENCIA
Organitza: Fundació Ernest Lluch i IVIE

Dialoguen:




Ana Revenga Senior Fellow al Global Economy and Development de Brookings
Institution i Professora Associada a la Universitat de Brown. Presidenta del Patronat
d’ISEAK
Teresa Coelho Sòcia responsable de l’àrea de Recursos Humans a Espanya i
membre del comitè de direcció de KPMG

Sinopsi:
Emigrar té costos importants per a les persones malgrat que moltes hi opten perquè els beneficis
esperats són més grans al desplaçar-se cap a altres regions o països. Tanmateix, les expectatives
solen ser més grans per als qui ja compten amb més capacitats per aprofitar les oportunitats i superar
els obstacles que els esperen als migrants en els llocs de destinació: més iniciativa, millor formació,
més competències i habilitats, major coneixement d'idiomes, més suport econòmic o millor ús i gestió
de lesxarxes socials ... Per tant, és probable que entre els migrants abundin les persones amb més
recursos (no només econòmics) i capacitats i que per conseqüència la mobilitat empobreixi als
territoris d'origen i enriqueixi als de destinació.
Un cas particular d'aquesta problemàtica es planteja en l'àmbit de les persones que aspiren, o ja
posseeixen, els majors nivells de formació. Entre els estudiants o titulats universitaris hi ha una
creixent mobilitat, sens dubte molt menys dramàtica que la que visualitzem a les pasteres, que és
rellevant perquè són els grups socials que en gran mesura lideren les empreses i els països. Els
universitaris que posseeixen més talent i preparació -o estan més recolzats per les seves famílies o
governs- se senten més capaços de superar els costos associats a la mobilitat i aprofiten més les
oportunitats derivades d'anar a estudiar o a treballar en altres llocs. Es tracta d'una decisió que
individualment els enriqueix, però planteja reptes que tenen a veure amb una mateixa pregunta: ¿la
mobilitat redueix o augmenta la desigualtat? O el que és el mateix, ¿contribueix a la convergència o
impulsa la divergència?
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Crònica

'El talent afavoreix la productivitat i l'ocupació de qualitat però calen
polítiques públiques per atreure'l i mantenir-lo'
Darrer diàleg del cicle dedicat a les Migracions - IVIE/ València
Ana Revenga i Teresa Coelho tanquen el cicle de diàlegs A la recerca de la prosperitat: els
desafiaments de les migracions, organitzat per la Fundació Ernest Lluch i l'Ivie, amb una anàlisi
sobre la competència internacional i entre regions per atreure el talent
La Fundació Ernest Lluch i l'Ivie, en colꞏlaboració amb la Fundació Bancaixa, van celebrar ahir a la
tarda l'últim dels diàlegs inclosos en el cicle A la recerca de la prosperitat: els desafiaments de les
migracions, que han desenvolupat a València durant 2019. En aquest cas, Ana Revenga, presidenta
del Patronat ISEAK; i Teresa Coelho, responsable de Recursos Humans a KPMG Espanya, van
centrar la seva intervenció en la competició internacional per l'atracció de talent i els seus efectes
en les persones que es desplacen i sobre ls països d'origen i destinació.
Les dues van coincidir a assenyalar que la mobilitat de treballadors amb elevada formació és positiva
perquè el talent que aporten afavoreix la productivitat i l'ocupació de qualitat. "El 10% de les patents
de tot el món estan desenvolupades per persones que no treballen al seu país", ha destacat. No
obstant això, per a Ana Revenga cal aplicar polítiques públiques que contribueixin a atreure aquest
talent i, a el mateix temps, també cal compensar els possibles perjudicis als països d'origen que
pateixen la fuga de talents. En els últims anys, la mobilitat de les persones a la recerca d'un millor
futur laboral no ha canviat tant, però sí que ho ha fet el perfil d'aquests treballadors, especialment
per l'augment entre els més qualificats. A més, mentre que els llocs d'origen s'han diversificat, s'ha
produït una concentració a les destinacions. Dues terceres parts dels universitaris que abandonen
el seu país es desplacen a estats de l'OCDE. Principalment hi ha quatre països que absorbeixen
aquest talent: Estats Units, Canadà, Austràlia i Regne Unit.
En el cas d'Espanya, segons Teresa Coelho ha millorat molt la qualitat del talent que té disponible,
especialment, en els últims anys hi ha hagut un important avanç en les competències en anglès. No
obstant això, cal potenciar també les competències tecnològiques i, ha volgut insistir també en la
necessitat d'impulsar les competències transversals en aspectes més actitudinals i relacionats amb
la pràctica empresarial. "Hi ha d'haver més connexió entre l'empresa i la universitat", ha destacat.
Per la seva banda, Ana Revenga ha explicat que Espanya no resulta especialment atractiva per al
talent perquè no hi ha incentius a la investigació. "Al país hi ha alguns pols de formació que atrauen
talent, però és molt difícil per a altres regions que no tenen el teixit productiu ni les estructures
econòmiques que afavoreixen el talent".
Les dues expertes convidades al diàleg han dedicat part de la seva conversa a recordar la
importància de fomentar la igualtat d'oportunitats com a base per potenciar el talent. "Les dones són
més de la meitat de les migrants amb formació superior, i això pot contribuir al seu empoderament,
però necessiten que es garanteixi la igualtat d'oportunitats tant per sortir de país d'origen com per
trobar després un lloc de treball adequat en els de destinació ", ha aclarit Revenga.Per a la directiva
de KPMG, el problema actual no és d'escassetat de talent, sinó de dificultat a l'hora de trobar-lo. A
més Coelho, insisteix també en no oblidar a les persones de més edat que poden aportar talent i
experiència, si se les té en compte i es contribueix a actualitzar la seva formació. Amb aquest diàleg,
titulat La competició internacional pel talent: riscos i oportunitats territorials, finalitza el cicle que ha
desenvolupat a València la Fundació Ernest Lluch i l'Ivie, amb la colꞏlaboració de la Fundació
Bancaixa, i que s'ha prolongat durant 2019. Francisco Pérez, director de Recerca de l'Ivie; i Joan
Majó, president de la Fundació Ernest Lluch, van clausurar el cicle i van anunciar que es repetirà
l'experiència el 2020, tot i que encara no es pugui avançar la temàtica que s'abordarà.
*Nota elaborada y cedida por el IVIE
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Diàlegs Salut a Madrid - FUNCAS
Objectiu dels diàlegs: Mantenir un diàleg entre dues persones que pels seus
coneixements i experiència en el sector de la salut poden aportar idees, opinions i judicis
útils per orientar la definició de polítiques i reformes que millorin el sistema sanitari i altres
àmbits crítics per a la salut dels espanyols. El diàleg serveix de base per a una discussió
amb els assistents. L'audiència és oberta tot i que es convoca especialment a responsables
del sector, professionals sanitaris, acadèmics, associacions d'usuaris i estudiants
universitaris.
Format: El diàleg no té moderador i els dialoguistes tracten els diferents temes de forma
auto-gestionada, a partir d'un guió previ treballat amb anterioritat amb ajuda de
responsables de les dues fundacions organitzadores. Durant 50 minuts - 1 hora i després
es dóna pas a les preguntes del públic. Es recolliran per l'organització de forma escrita i es
farà una selecció per sintetitzar. Des del faristol es traslladaran les preguntes als
dialoguistes perquè responguin en un torn de contestació conjunt

D1. Opcions estratègiques per al Sistema Nacional de Salut
Dia: Dimecres 6 Febrer
Hora: 17:30
Localització: Seu de FUNCAS/CECABANK. Calle Caballero de Gracia 28, 28013 Madrid. Metro Sevilla.
Organitza: FUNCAS i Fundació Ernest Lluch

Dialoguen



Rafael Bengoa, metge, Director de SI-Health, Conseller de Sanitat del Govern basc 20092012.
Julián G. V., economista i Ministre de Sanitat 1986-1991

Sinopsis
Dins d'un marc generalment acceptat al nostre país de Sistema Nacional de Salut universal
i amb finançament públic a càrrec del fons general d'impostos, es tracta de dirigir la mirada
cap als problemes i solucions que afecten a l'estructura mateixa del sistema, que tenen una
dimensió de llarg termini i que requereixen polítiques estables i preferentment
consensuades entre partits polítics i altres organitzacions socials. Encara que el
finançament sempre és una qüestió essencial, sembla que hi ha altres problemes que
exigeixen decisions i reformes, com la planificació, l'atenció a la cronicitat i la integració i
reestructuració de serveis, les condicions i estils de vida no saludables (tabaquisme,
alcoholisme i altres addiccions, obesitat, sedentarisme), la integració europea, el lideratge
del Govern central i la cooperació amb i entre les comunitats autònomes, el govern i la
gestió clínica, el règim del personal, el protagonisme dels pacients, la transparència i
rendició de comptes, la qualitat i seguretat de les intervencions, la incorporació de noves
tecnologies i inversions amb criteris d'eficiència, l'aprofitament i generalització de la
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digitalització i les tecnologies de la informació o la relació entre sector públic i privat. En
alguns d'aquests temes es centrarà aquesta sessió de diàleg.
Crònica

"Fa falta més infermeria i menys facultats de Medicina"
Crònica del I diàleg sobre Polítiques de Sanitat i bon Govern - FUNCAS – Madrid

Amb el diàleg sobre les Opcions estratègiques per al Sistema Nacional de Salut es va iniciar
el primer cicle de diàlegs sobre anitat i bon govern qu impulsen les fundacions FUNCAS i
Ernest Lluch, conjuntament, a Madreid. Dimecres passat va tenir la pimera de les dues
sessions, amb la presència del Dr. Rafael Bengoa, metge, director de SI-Health, Conseller
de Sanitat del Govern basc 2009-2012 i de Julián G. V., economista i Ministre de Sanitat
1986-1991.
A continuació us enllacem la completíssima crònica facilitada per l'equip d' Acta Sanitària,
i que us la podeu descarregar en PDF, aquí

Fotos

81

82

D2. Els preus dels nous tractaments oncològics i la sostenibilitat
del Sistema Nacional de Salut
Dia: Dimecres 6 març
Hora: 18:00
Localització: Seu de FUNCAS/CECABANK. Calle Caballero de Gracia 28, 28013 Madrid. Metro Sevilla.
Organitza: FUNCAS i Fundació Ernest Lluch

Dialoguen



Josep Tabernero Caturla - Presidente de la Sociedad Europea de Oncología Médica
(ESMO), Director del Vall d’Hebron Instituto de Oncologia (VHIO).Jefe del Servicio de
Oncología Médica del Hospital Vall d’Hebron-Barcelona
Beatriz González López-Valcárcel - Catedrática de Métodos Cuantitativos en Economía y
Gestión de la Universidad de Las Palmas de GC.

Programa
18.00. Obertura Institucional
 Representant/Director de FUNCAS
 Joan Majó - Presidente de la Fundació Ernest Lluch
18.15– Presentació Acadèmica del ponent – Introducció acadèmica:
 Jaume Puig-Junoy – Fundació Ernest Lluch – Professor titular del Departament
d’Economia i Empresa de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona. Director del
International Master in Health Economics and Pharmacoeconomics de la UPF- Barcelona
School of Management - Universitat Pompeu Fabra (BSM-UPF)
18.25 – Diàleg
 Josep Tabernero Caturla. President de la Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO),
Director del Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO). Cap del Servei d’Oncologia Mèdica de
l’Hospital Vall d’Hebron-Barcelona
 Beatriz González López-Valcárcel. Catedràtica de Mètodes Quantitatius en Economia i
Gestió de la Universidad de Las Palmas de GC.
19:30 – Debat i Preguntes
19.55 - Cloenda Institucional
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Crònica

Diàleg expert entre el Dr. Tabernero i la Catedràtica González López-Valcarcel,
a la seu de FUNCAS (Madrid)
Crònica del 2n diàleg sobre Polítiques de Sanitat i bon Govern - FUNCAS – Madrid

Amb el diàleg sobre Els preus dels nous tractaments oncològics i la sostenibilitat del Sistema
Nacional de Salut, es va cloure el primer cicle de diàlegs sobre sanitat i bon govern que impulsen
les fundacions FUNCAS i Ernest Lluch, conjuntament, a Madrid. Dimecres passat 6 de març, va tenir
lloc la segona de les dues sessions d'aquest cicle, amb la presència del Dr. Josep Tabernero
Caturla (president de la Societat Europea d'Oncologia Mèdica (ESMO), Director del Vall d’Hebron
Institut d'Oncologia (VHIO) i cap del Servei d'Oncologia Mèdica de l'Hospital Vall d’HebronBarcelona) i Beatriz González López-Valcárcel (Catedràtica de Mètodes Quantitatius en Economia i
Gestió de la Universitat de Las Palmas de Gran Canaria).

A continuació us enllacem la completíssima crònica facilitada per l'equip d'IM Médico, així com les
notícies publicades a ElGlobal i Acta Sanitaria

Fotos
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Diàlegs sobre Economia a Vilassar de Mar
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 interpelꞏlin 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 2019


Es treballa per reeditar el cicle iniciat fa tres anys enrere amb la voluntat de realitzar un
cicle de 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 colꞏlaboració 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 22 de març
2n Diàleg = dimecres 31 de maig
3r Diàleg = divendres 22 de novembre

Lloc: Sala d’actes de la Biblioteca Ernest Lluch de Vilassar de Mar.
Hora: a dos quarts de set de la tarda
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Diàleg 1:

Impacte dels criteris econòmics sobre la política educativa

Data: divendres 22 de març de 2019
Hora: 18:30h
Lloc: Biblioteca Ernest Lluch de Vilassar de Mar. C/ Sta Eulàlia 66-80. 08340 Vilassar de Mar
Organitza: Fundació Ernest Lluch
Colꞏlabora: Ajuntament de Vilassar de Mar – Biblioteca Ernest Lluch de Vilassar de Mar- Diputació
de Barcelona

Dialoguistes:



Joan Subirats. Catedràtic en Ciència Política de la Universitat Autònoma de Barcelona
Xavier Bonal. Catedràtic de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona
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Crònica

Diàleg magistral sobre polítiques educatives de la mà de X.Bonal i J.Subirats
Primer diàleg del cicle 'Economia i territori' a Vilassar de Mar

Divendres passat 22 de març, la sala d'actes
de la Biblioteca Ernest Lluch de Vilassar de Mar
es va omplir per escoltar el primer diàleg del
cicle d'enguany, que coordina el professor i
economista vilassarenc, Esteve Oroval, i que
per a l'ocasió va reunir a dues veus
autoritzades i expertes, com son les dels
catedràtics Xavier Bonal (de Sociologia) i Joan
Subirats (de Ciència Política). El tema?
L'impacte dels criteris econòmics sobre la
política educativa, un títol que convidava a
explorar les necessitats socials de les
inversions en educació, en un sentit ampli.
El diàleg va transcórrer pels camins de la conversa amena i còmplice entre dues persones
àmpliament coneixedores, tant de la realitat social, cultural i econòmica de Catalunya i Barcelona,
com del context actual del debat educatiu. Un debat cíclic i sortosament viu, ara amb el teló de fons
de la crisi del model educatiu (i del treball o del model productiu) i amb la problemàtica de la
segregació escolar com a prioritat indiscutible. Debats no menors que s'uneixen mb la mirada
posada en el sempre difícil encaix entre una educació pública de qualitat i una política de concert
econòmic millorable. Factors que van centrar el tram inicial de la conversa i que van servir per
emmarcar els reptes educatius però també culturals i tecnològics d'una societat en transició cap a
un món que no sabem com serà amb exactitud però que de ben segur serà més tecnològic, digital i
cooperatiu que l'actual. Davant de la precarietat i les incerteses del present, ambdós dialoguistes
van receptar propostes de millora de l'equitat, de la igualtat d'oportunitats, a través de l'educació
en la diversitat i de l'adquisició de competències procedimentals. Bonal va contextualitzar la
diagnosi de l'estat de salut de l'educació a Catalunya amb dades precises i demandes argumentades
sobre la necessitat de parlar i vertebrar polítiques educatives més enllà dels centres escolars.
Subirats, va aterrar reflexions oportunes sobre una concepció oberta, transgeneracional i holística
de l'educació amb dades socioeconòmiques i indicadors de consum cultural de Barcelona i
poblacions veïnes, que van ajudar a visualitzar problemàtiques perennes, tendències reversibles i
canvis visibles. En aquest sentit, Subirats va posar l'accent en el factor determinant de les 'motxilles
culturals' familiars, que possibiliten o dificulten segons quins aprenentatges significatius, i que una
manera de reduir aquest diferència és la d'enxarxar polítiques culturals amb les educatives.
Per últim , ambdós dialoguistes van atendre les preguntes d'un públic atent i participatiu en el
primer dels diàlegs d'un cicle que es reprèn al mateix lloc (sala d'actes de la Biblioteca Ernest Lluch)
i a la mateixa hora (18.30h) el proper divendres 31 de maig amb un diàleg dedicat al finançament
de polítiques culturals municipals.
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Fotos

89

Diàleg 2:

Cultura: finançament, gestió i promoció des de les
institucions

Data: divendres 31 de maig de 2019
Hora: 18:30h
Lloc: Biblioteca Ernest Lluch de Vilassar de Mar. C/ Sta Eulàlia 66-80. 08340 Vilassar de Mar
Organitza: Fundació Ernest Lluch
Colꞏlabora: Ajuntament de Vilassar de Mar – Biblioteca Ernest Lluch de Vilassar de Mar- Diputació de
Barcelona

Dialoguistes:



Berta Sureda. Coordinadora de la redacció del Pla de Cultura de les Illes Balears 2017‐2027
dins la Conselleria de cultura, participació i esports del Govern de les Illes Balears.
Lluís Bonet. Professor titular d’economia aplicada. Coordinador del Programa de doctorat
en Gestió de la cultura i el patrimoni (integrat en la línia de recerca del nou programa de
doctorat Societat i Cultura), i del Màster oficial en Gestió cultural. Director dels Títols propis
de postgrau en Gestió Cultural de la Universitat de Barcelona.
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Crònica

La cultura des dels municipis i les institucions centra el diàleg
protagonitzat per Lluís Bonet i Berta Sureda
Segon diàleg del present cicle de Diàlegs sobre Economia i Territori a Vilassar de Mar

Divendres passat 31de maig, a la sala d'actes
de la Biblioteca Ernest Lluch de Vilassar de
Mar va tenir lloc el segon diàleg del cicle
d'enguany, que coordina el professor i
economista vilassarenc, Esteve Oroval, i que
per a l'ocasió va reunir a dues veus
autoritzades i expertes del món de la gestió i
promoció de la cultura, com son Lluís
Bonet, Professor titular d’economia aplicada i
coordinador del Master i del programa de
doctorat en Gestió de la cultura i el patrimoni; i
Berta Sureda, amb àmplia experiència en
diferents institucions culturals de referència i actualment coordina la redacció del Pla de Cultura de
les Illes Balears 2017-2027.
El diàleg va iniciar-se a partir de l'exemple de bones pràctiques per part de municipis que s'han
atrevit a trencar esquemes i projectar la cultura i el municipi a partir de propostes agosarades però
que impacten en la localitat. D'entre elles, Lluís Bonet va citar exemples paradigmàtics de com la
cultura es vincula en l'econmomia i el territori, a través de casos ja siguin catalans com el de Tàrrega
amb la Fira del Teatre o el de l'ecomuseu de la Vall d'Àneu, o bé europeus, com el TakeOver Festival
de York, especialment centrat , promogut i dirigit per i per a joves. Per la seva part, Berta Sureda va
incidir en les dificultats de convergir els interessos culturals amb els pressupostos de cultura, i
lamentava la percarietat i a l'hora l'exigència que socialment tenim vers els artistes.
Per últim , ambdós dialoguistes van atendre les preguntes d'un públic atent i participatiu en el segon
dels diàlegs d'un cicle que va començar parlant d'educació, ha proseguit centrant la cultura en
l'epicentre del debat i que culminarà al mes de novembre dialogant sobre l'habitatge i la bombolla
immobiliària.
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Diàleg 3:

L’accés a l'habitatge a la regió metropolitana de
Barcelona

Data: divendres 22 de novembre de 2019
Hora: 18:30h
Lloc: Biblioteca Ernest Lluch de Vilassar de Mar. C/ Sta Eulàlia 66-80. 08340 Vilassar de Mar
Organitza: Fundació Ernest Lluch
Colꞏlabora: Ajuntament de Vilassar de Mar – Biblioteca Ernest Lluch de Vilassar de Mar- Diputació de
Barcelona

Dialoguen:



Carme Trilla. Presidenta de la Fundació Hàbitat3 i de l’Observatori Metropolità de
l’Habitatge a Barcelona
Consol Prados. Sociòloga, treballa en polítiques socials i urbanes i ha estat diputada del
Parlament de Catalunya.

Sinopsi
L'accés a l'habitatge s'ha convertit en un problema compartit per moltes ciutats d'arreu del món. Amb
preus que no deixen d'enlairar-se molt per damunt del que ho fan els salaris, amb independència
que siguin de compra o de lloguer, les conseqüències son moltes i diverses. Aquestes van des de
la necessitat de dotar-se d'habitage públic a les d'haver d'atendre necessitats específiques ja sigui
per facilitar l'emancipació o la dignitat de persones amb mancances habitacionals o la d'aumentar
l'autonomia d'aquelles persones que necessiten tenir cobertura en serveis específics. D'altra banda,
parlar d'habitatge també és parlar de ciutats, de planificació urbanística i de fer-ho pensant en clau
de regió metropolitana, ja que els processos de gentrificació i d'expulsió de veïns de les seves llars,
ja no només es dona en barris específics afectats pel turisme.
Totes aquestes i altres qüestions seran debatudes en aquest diàleg protagonitzat per dues expertes
en la matèria com Carme Trilla i Consol Prados, el proper 22 de novembre de 2019 a les 18:30 a
la sala d'actes delaBiblioteca Ernest Lluch de Vilassar de Mar.
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Crònica

Trilla i Prados exposen els aspectes clau de l'emergència habitacional a
la regió metropolitana de Barcelona
Tercer diàleg del cicle 'Economia i Territori a Vilassar de Mar' 2019

L'accés a l'habitatge s'ha convertit en un problema compartit per moltes ciutats d'arreu del món. Amb
preus que no deixen d'enlairar-se molt per damunt del que ho fan els salaris, amb independència
que siguin de compra o de lloguer, les conseqüències son moltes i diverses. Aquestes van des de
la necessitat de dotar-se d'habitage públic a les d'haver d'atendre necessitats específiques ja sigui
per facilitar l'emancipació o la dignitat de persones amb mancances habitacionals o la d'augmentar
l'autonomia d'aquelles persones que necessiten tenir cobertura en serveis específics. D'altra banda,
parlar d'habitatge també és parlar de ciutats, de planificació urbanística i de fer-ho pensant en clau
de regió metropolitana, ja que els processos de gentrificació i d'expulsió de veïns de les seves llars,
ja no només es dona en barris específics afectats pel turisme.
Totes aquestes qüestions van estar presents en la interessant conversa mantinguda entre la
sociòloga Consol Prados i l'economista experta en habitatge, Carme Trilla, l'actual Presidenta de
la Fundació Hàbitat3 i de l’Observatori Metropolità de l’Habitatge a Barcelona. L'acte va tenir lloc el
passat divendres 22 de novembres a la tarda, en una sala d'actes de la Biblioteca Ernest Lluch de
Vilassar de Mar que per a la ocasió va reunir prop de 70 persones que van poder gaudir d'un diàleg
còmplice però expert, rigoròs però valent. I és que en paraules de les dialoguistes l'habitatge només
preocupa quan la bombolla creix, perquè els preus pugen. En canvi, quan la bombolla peta i la
problemàtica des desplaça de les classes mitjas a les baixes, la problematica esdevé més crua i
difícil, a l'hora que desapareix del top 10 de preocupacions ciutadanes. Revertir això és ben
complicat en una societat que segons Trilla "no s'ha preparat culturalment pel lloguer" i que "hi vol
entrar amb 100 anys d'endarreriment respecte Viena pel que fa a l'adquisició de sól públic i la gestió
d'habitatge públic". Raons per les quals dibuixen un present complicat però amb escletxes per les
quals anar fent camí en la bona direcció.
L'acte es va fer l'endemà de la commemoració dels 19 anys de l'assassinat d'Ernest Lluch.
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Diàleg Ernest Lluch d’Economia i Futbol
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 Models de Club. Estructura de propietat i governança
Dia: 17 juny Hora: 17:00 Lloc: Auditori 1899 – Camp Nou, Estadi del FC Barcelona

Argumentari
Els models de governança dels clubs venen condicionats per múltiples elements que acaben
concretant una manera determinada de gestionar-los. La titularitat o propietat dels clubs és un
d’aquests elements centrals a l’hora de tenir en compte la discrecionalitat a l’hora de prendre
decisions, determinar les funcions objectiu adequades dels clubs, com capitalitzar el club, com
afrontar riscs, i com posicionar-se com a marca al mercat d’acord amb les directrius dels socis o
accionistes seguides pels executius del club. La necessitat i voluntat de la UE i els grans estaments
futbolístics d’harmonitzar marcs regulatoris tant mercantils com econòmics està també íntimament
relacionat amb la idiosincràsia dels diferents clubs europeus, rics en diversitat de models i orígens.
En són exemples el major control econòmic que hi ha darrere del fair play financer de la UEFA i la
FIFA, però també les decisions de la UE pel que fa a la necessitat de que en el seu interior regeixi
la competència justa, tal i com ja ha advertit Brussel.les en diverses ocasions. Quin impacte té
l’arribada als clubs de grans capitals lligats a estats, fortunes privades o fons d’inversió i l’aparició
de noves lligues i competència globals (com la lliga xinesa) en entorns consolidats però vulnerables
com els clubs de socis o lligues que limiten l’entrada de capital estranger als seus clubs
(Bundesliga)? Com cal conjugar la llibertat de mercat, la competència en la recerca de talent, amb
la singularitat en la propietat dels clubs i les seves múltiples opcions existents de governança? Com
intervenen aquests elements en un món divers on hi ha clàusules per jugadors en determinades
lligues i inexistents en d’altres, i en un mercat de talent limitat amb lligues on el balanç competitiu
hauria de ser cada vegada més ajustat, i on el mix per generar ingressos mirarà també la singularitat
que aporten els diferents actors en el mercat? En definitiva, com la governança dels clubs i els seus
condicionants es mouen en el nou futbol global?
PROGRAMA (PDF)
Obertura
 Josep Maria Bartomeu - President del FC Barcelona
 Joan Majó - President de la Fundació Ernest Lluch
Presentació
 Jaume García - Catedràtic d'Economia Aplicada de la Universitat Pompeu Fabra i
coordinador acadèmic dels diàlegs
Diàleg



Helmut Dietl. Professor of Services & Operations Management, Department of Business
Administration, and Chairman of the Center for Research in Sports Administration.
University of Zurich
Sean Hamil. Director. Birkbeck Sport Business Centre. Department of Management.
Birkbeck College. University of London

Taula Rodona
*Moderació a càrrec de Marc Menchén, periodista i director de Palco 23

97





Sr. Pancho Schröder. Àrea de Finances i Relacions Estratègiques del FC Barcelona
Sr. Andrea Traverso - Managing Director Financial Sustainability & Research and FFP
Head, UEFA.
Sr. Michael Gerlinger- Director Legal Affairs, Human Resources and institutional
relations at FC Bayern Munchen

Cloenda


Sr. Enric Tombas, vicepresident i tresorer del FC Barcelona
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Crònica

Els models de propietat i governança dels clubs centra l'interès dels VI
diàlegs acadèmics d'Economia i Futbol
Els protagonistes de la jornada d'enguany debaten sobre els elements que determinen la
gestió deis clubs de futbol i els nous escenaris de futur que afronta aquest sector
Ahir dimecres es va celebrar a l'Auditori 1899 la VI edició dels Diàlegs Acadèmics Ernest Lluch
d'Economia i Futbol, organitzats per la Fundació Ernest Lluc h i el FC Barcelona, que enguany se
centrava en el tema de 'Models de club: estructura de propietat i governança'. Josep Maria
Bartomeu, president del FC Barcelona i els directius Maria Teixidor, Enrique Tombas i Xavier
Vilajoana han estat els representants de la Junta Directiva en a quest acte, al qual també han
assistit Teresa Basilio, delegada de cultura de la Junta Directiva, i Òscar Grau, CEO del FC
Barcelona, entre altres executius de l'entitat. Representant la Fundació Ernest Lluch han participat
el seu president, Joan Majó; els vicepresidents Enric Lluch i Josep Maria Carreras i el seu
director, Ferriol Sòria.
Durant la sessió es va debatre sobre els models de governança dels clubs i com aquests venen
condicionats per múltiples elements que acaben concretant una manera determinada de gestionarlos. Entre altres aspectes, també es va parlar sobre com conjugar la llibertat de mercat, la
competència en la recerca de talent, amb la singularitat en la propietat deis clubs, o, per exemple,
l'impacte que provoca l'arribada als clubs de grans capitals lligats a estats, fortunes privades o fons
d'inversió.
La sessió es va iniciar amb les intervencions de Josep Maria Bartomeu i de Joan Majó, que van
donar la benvinguda a les prop de dues-centes persones que hi varen asssisir assistents i van
ressaltar la importància i la trajectòria d'aquests diàlegs anuaIs que han esdevingut un espai per a
la reflexió i la divulgació al voltant de la cultura i l'esport i que reten homenatge a la memòria d'Ernest
Lluch.
El primer bloc de la jornada el va obrir el professor Jaume Garcia, catedratic d'Economia Aplicada
de la Universitat Pompeu Fabra, qui acte seguit va donar pas a la celebtració del diàleg pròpiament
dit, amb Helmut Dietl, editor a ssociat del Joumal of Sports Economics i professor de la Universitat
de Zuric, i Sean Hamil, director del Birkbeck Sport Business Centre de la Universitat de Londres.
El segon bloc de la tarda, va ser moderat pel presentador de l'acte, el periodista de Palco 23, Marc
Menchén, té format de ta ula rodana i compta amb la participació de Pancho Schróder, cap de
l'area de finances i relacions estrategiques del FC Barcelona; Andrea Traverso, responsable de
!licencies de clubs de la UEFA, i Michael Gerlinger, director de l'area legal, recursos humans i
relacions institucionals del Bayern de Munic. Després d'aquestes intervencions la sisena edició dels
Dialegs Ernest Lluch obre un torn de preguntes per als assistents per donar pas, posteriorment, a la
cloenda de l'acte a carrec del directiu del FC Barcelona, Enrique Tambas.
Declaracions de Josep Maria Bartomeu
"L'estructura de propietat i el model de governanc;:a té molt a veure amb l'economia. Aquesta no és
només una qüestió política, de models més o menys democ ratics en la gestió d'una entitat esportiva,
sí nó de com afecta la titularítat dels clubs en el seu compte de resultats".
"No em cansaré d'insistir davant la FIFA i la UEFA que han d'exigir el compliment de les normes
perque tots puguem competir en les mateixes condicions. No és just l'ús de recursos que no
provenen de la indústria del futbol".
Declaracions de Joan Majó
"Des de la Fundacíó Ernest Lluch volem que les idees de l'Ernest ens serveixí n per als nostres dies
i aquesta tasca la tem de la ma d'universítats i ta mbé amb entítats com el Ba rc;:a . Cada vegada
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el tenomen Barc;:a esta adquirint més importancia al món. El Ba rc;:a és esport, és empresa i és
espectacle i aquestes tres coses s'ha n de poder combinar."
"Una de les característiques fonamental s del pensa ment de l'Ernest era la seva voluntat de dialeg.
Per aixo sempre procurem que els nostres actes tinguin present aquest element, com és el cas de
l'acte que avui ens ocupa."
*Nota: Crònica cedida pel FC Barcelona.

Ressò a la premsa:
 L'Esportiu
 Mundo Deportivo
 Sport
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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.

Seguiment recerca guanyadora de la XII Beca de Recerca Ernest Lluch (2018)
L’any passat la Fundació Ernest Lluch va convocar la 12a edició de la Beca de Recerca Ernest Lluch
i 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.
Al llarg d’aquest 2019 s’ha fet seguiment d la recerca i s’esta a l’espera de rebre-la dins del termini
establert.
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Presentacions del llibre resultant de la X Beca de Recerca Ernest Lluch
Jaume Muñoz presenta 'Perseguint la llibertat. La construcció de l’espai
socialista a Catalunya, 1945-1982'
Fruit d’un exhaustiu treball de recerca, aquest llibre ofereix una visió global i documentada sobre
mig segle d’història del socialisme a Catalunya, de 1945 a 1982. Aquesta és una història de
l’antifranquisme i la Transició que aporta moltes claus, amb la qüestió de l’autonomia com a
rerefons, per entendre el desenvolupament posterior del PSC.
Es tracta d'un assaig d’història que, lluny d’una visió militant, ressegueix la història de la
construcció de l’espai socialista a Catalunya des de la postguerra fins a l’arribada del PSOE al
govern d’Espanya l’any 1982. La primera part del llibre analitza el període de resistència del
socialisme català, quan es combat el franquisme i es persegueixen utopies des d’un ventall ampli
d’opcions socialistes. La segona part estudia la unitat del socialisme a Catalunya a partir de la
confluència de grups diversos, una unitat que es precipita per fer front a les eleccions del 15 de
juny de 1977 i que culmina, l’any següent, en el congrés d’unitat socialista que dona lloc al PSC
(PSC-PSOE). El llibre estudia també el paper del grup parlamentari del Socialistes de Catalunya
en els debats crucials de la Transició, com la redacció de la Constitució i l’aprovació de la reforma
fiscal.
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Perseguint la llibertat amb Muñoz, Fuster i Cuito a la Laie
Breu crònica de la presentació del llibre resultant de la X Beca de Recerca Ernest Lluch:

La llibreria Laie del carrer Pau Claris de Barcelona va acollir
ahir dimecres 20 de març, la presentació del llibre resultant
de la X Beca de recerca Ernest Lluch, que acaba de publicar
L'Avenç. En un ambient acollidor i amb nodrida presència
de públic va tenir lloc un acte erudit, divulgatiu i emotiu, a
parts iguals. D'una banda, l'autor, l'historiador Jaume
Muñoz Jofre, de 28 anys d'edat i doctor en història, qui va
portar la conducció d'una taula rodona que es completava
amb la presència de l'historiador i membre de la Fundació
Ernest Lluch, Joan Fuster Sobrepere i de l'economista,
advocat i polític Amadeu Cuito Hurtado. Una conversa a
tres bandes, amb tres generacions representades a la taula
i tres visions sobre la construcció de l'espai socialista a
Catalunya, ja sigui la mirada de la vivència, la de l'erudit i la
de l'investigador eficient. Tote es van entrellaçar a la
perfecció per tal de suggerir i recomanar la lectura atenta
de Perseguint la llibertat. La construcció de l’espai socialista
a Catalunya, 1945-1982, de Jaume Muñoz. Un llibre
"necessari", en paraules de Joan Fuster i que recull amb gran detall la intensitat i tascendència del
període
1976-1982.
El llibre -que ja es troba a la venda a totes les llibreries- és fruit d’un exhaustiu treball de recerca i
ofereix una visió global i documentada sobre mig segle d’història del socialisme a Catalunya, de
1945 a 1982. Aquesta és una història de l’antifranquisme i la Transició que aporta moltes claus, amb
la qüestió de l’autonomia com a rerefons, per entendre el desenvolupament posterior del PSC.
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Més Presentacions 2019:
La Seu d’Urgell: Dissabte 30 de novembre de 2019. A l’Ateneu de l’Alt Urgell a les 19 hores, amb
l’autor del llibre

Lleida: Dimarts 19 de novembre de 2019. A la Llibreria Caselles amb Conxita Mir i l’autor, a les 19
hores.

Olot. Divendres 4 d’octubre l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa, a les 19 hores. Amb Quim Nadal i
l’autor

Girona: Dijous 3 d’octubre de 2019 a la Llibreria 22 de Girona. Amb Quim Español,Quim
Nadal i l’autor
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Canet de Mar: Divendres 14 de juny a les 18:30h. Amb Cristian Ferrer González (historiador) i
l'autor.

Sarrià (Barcelona): Dimecres 12 de juny a la Casa Orlandai, a les 19h. Amb Borja de Riquer,
historiador i rologuista del llibre i l'autor.

Reus: Dvendres 7 de juny al Cercle de Lectura de Reus a les 19h. Amb Guillem Puig
Vallverdú i l'autor.
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Barcelona: Diumenge 7 d’abril al Pervers. Taverna Poètica (Carrer Hercegovina 24). Amb
l’historiador Cristian Ferrer Gonzalez i l'autor.

Barcelona. Dimecres 3 d’abril a l?Espai socialista Joan Raventós a les 19h. Acte organitzat per la

Fundació Rafael Campalans

Ressò a la premsa:




Entrevista de Siscu Baiges a El Plural: aquí
Jaume Muñoz al Més324: aquí
Ressenya de Joan Esculies a El Pais: aquí
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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.
XIV Premi – edició 2019
El XIV 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 2018-2019, en els centres de Secundària públics, privats
o concertats de Catalunya.
Convocatòria XIVIè 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 13 de
maig del 2019, 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 Rosa Lluch, de la Fundació Ernest Lluch
El professor Joan Fuster, 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 Marta Segura, de la Fundació Ernest Lluch i ESCI‐UPF
La professora Mireia Julià, del GREDS‐UPF
El professor Jordi Guiu, de la UPF
El professor David Sancho, de la UPF
El professor Pere Jódar, de la UPF

Aquest jurat ha decidir atorgar el XIV Premi Ernest Lluch de Ciències Socials i Polítiques, així
com tres accèssits al mateix, als següents treballs de recerca de batxillerat:
Accèssits

El jurat del Premi Ernest Lluch de Ciències Polítiques i Socials 2019, donada la qualitat dels
treballs rebuts en aquesta edició, ha decidit atorgar tres mencions honorífiques gratificades
amb 100 € cadascuna. Aquests treballs seran publicats en la web de la Facultat de Ciències
Polítiques i socials. Els treballs distingits són els següents, sense un ordre de preferència:
Donald Trump entre línies, realitzat per l’alumna Laia López Rigol, del Col∙legi Sagrada Família,
Barcelona.
Aquest treball és una mostra de cóm aprofitar les oportunitats. Una estada als Estats Units, durant
un curs, és un motiu per tal d’estudiar moltes coses, fixar‐se en un dels personatges que governen el
món sens dubte és una temàtica pròpia d’una Facultat com la nostra. Amb aquesta elecció i la feina
posterior, l’autora dóna mostra de maduresa, capacitat analítica i de treball. La Laia ens proporciona
una perspectiva del personatge i de la seva trajectòria vital en el seu context familiar, i també ens
situa en el sistema polític nord‐americà per tal d’explicar com Donald Trump ha arribat a ser
president dels Estats Units. Però la pregunta de recerca no és cóm ha arribat?, sinó qui és Donald
Trump. I, amb aquest objectiu l’autora desplega una anàlisi exhaustiva dels discursos i la retòrica
d’aquest president. Els annexos són una bona mostra de les tècniques de l’anàlisi del discurs. Un
altre mèrit afegit és que, si bé avui dia hi ha programes informàtics que fan aquesta anàlisi, la Laia
utilitza un procediment clàssic d’aprenentatge: mans i cap dedicats a la tasca, consolidant
coneixements, i retornant‐los als lectors de forma amena i rigorosa.

DecINSidim. Pressupost participatiu, de Martí Rascado Soriano, de l’Institut Camí de Mar, Calafell.
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Des de la Facultat de Ciències Polítiques i Socials estem atents als debats actuals a l’entorn de la
democràcia i els seus límits. Aquest és, pot ser, un dels principals reptes per a les nostres societats
desenvolupades. Democràcia representativa o democràcia participativa?, democràcia directa o
indirecta? Quin paper hi poden jugar les noves tecnologies per tal d’acostar el govern i la presa de
decisions als ciutadans de les societats de masses? S’ha de reconèixer que en Martí és va interrogar,
d’una o altra forma, sobre aquestes qüestions centrant‐se en una unitat d’observació propera: el seu
propi centre. El de menys és la temàtica, el motiu, o allò que es decideix; en aquest cas simplement
quina seria la millora o millores a la que es destinarien 2.000€ de pressupost. Allò important és el
procediment, la implementació d’un protocol i d’un programa informàtic específic que facilita la
presa de decisions de forma participativa. Per tant, no es tractava només de destacar les virtuts, sinó
també els problemes i dificultats de portar endavant una iniciativa d’aquest estil. Resumint, un bon
experiment que incorpora així mateix una bona estratègia de comunicació.

“LAFORSA” D’UN MOVIMENT, de Rubén Sánchez Álvarez, Institut El Castell, Esparreguera
Recuperar la història del moviment obrer durant el franquisme que, aquí a Catalunya va tenir
escenaris tan decisius com el Vallès o el Baix Llobregat, es una feina a la que poc a poc es van lliurant
els historiadors. No obstant, no és habitual en els treballs de recerca de batxillerat. Per tan és
d’agrair la dedicació d’en Rubén a descriure i explicar la vaga de Laforsa. Un conflicte emblemàtic en
les acaballes del franquisme; un important tour de force de Comissiones Obreres i el PSUC tot
preparant escenaris de futur. En aquests temps actuals de pèrdua de la memòria històrica és molt
important que els joves la recuperin per ells mateixos, sense oblidar la veu d’aquells que la
protagonitzaren. És de destacar les entrevistes realitzades, transcrites i registrades mitjançant el
documental realitzat.
Finalment, el jurat atorga el XIV premi Ernest Lluch de Ciències Polítiques i Socials a:
La música dels catalans deportats als camps de concentració nazis. Buscant la llum dins de la
barbàrie, de Ariadna Gómez Aroca, de l’Institut Oriol Martorell, Barcelona.
El mèrit de l’Ariadna no és només la cura amb la que ha realitzat el treball o el rigor amb el que ha
confeccionat el text, sinó que a més cal destacar l’emoció que ha sabut transmetre unint la seva
passió per la música, amb la racionalitat dels mètodes i tècniques de recollida i anàlisi de la
informació. Destaquem el seu treball d’arxiu –històric‐, la base de dades, el documental, la música
interpretada, la contextualització, la documentació gràfica, així com la redacció. En definitiva,
l’autora ens fa partícips d’un homenatge sentit i valent no només als presos catalans, una acotació
necessària davant dels recursos i els terminis d’un treball de recerca de batxillerat, sinó també als
republicans espanyols i a tots aquells que varen ser víctimes de la barbàrie més inhumana. La música
és sentiment i emoció, més enllà de territoris, un llenguatge universal fins i tot en les condicions més
terribles.
Aquest treball rebrà els 700 euros del premi i, naturalment, també serà publicat a la web de la
Facultat.

Per últim, el Jurat vol agrair la participació dels estudiants i centres que s’han animat a
presentar un dels 88 treballs a aquesta edició del premi.
Signat
El president,
Miquel Salvador, degà de la Facultat de Ciències Polítiques i Socials de la UPF.
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Acte de lliurament

Finalistes i acte de lliurament del Premi Ernest Lluch de Ciències Socials i
Polítiques 2019
Dia:Divendres 17 de maig de 2019
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 proper divendres 17 de maig de 2019, a les 12:00 hores,
tindrà lloc l'acte de lliurament del XIVè Premi Ernest Lluch de
Ciències Socials i Polítiques, a la Sala de Graus Albert
Calsamiglia 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 17 de maig de 2019- ,el jurat
format per membres d'ambdues institucions ha determinat que
els finalistes (presentats per ordre alfabètic dels pseudònims
dels autors) siguin els següents:






Alma Rosé per "La música dels catalans deportats als camps de concentració nazis.
Buscant la llum dins la barbàrie"
Mars per "DecInSidim. Pressupost participatiu"
Nebur per "Laforsa d'un moviment"
Xiuxiueig per "Donald Trump entre línies"

Una vegada més, ens plau destacar la qualitat i també la quantitat dels treballs presentats, dels quals
en sobresurten aquests finalistes, pel seu rigor, originalitat i excelꞏlència.
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Imatges del lliurament del XIV 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 ilꞏlustratiu 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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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

Desdemocratització i autoritarisme: els reptes de les democràcies liberals
XIV Jornada Ernest Lluch de Ciències Polítiques i Socials 2019
Dia: Dijous 28 de Febrer 2019
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 catorzè any consecutiu la Jornada Ernest Lluch de Ciències Polítiques
i Socials
La XIV Jornada Ernest Lluch analitza com fer front als reptes
de les democràcies liberals com la desdemocratització i
l’autoritarisme. L'acte, que tindrà lloc el 28 de febrer al
campus de la Ciutadella, inclourà una conferència a càrrec
de César Rendueles (Filòsof. Professor del Departament de
Teoria Sociològica de la Universidad Complutense de Madrid)
i una taula rodona de politòlegs amb Alba Alonso,
Professora Universidade de Santiago de Compostela i Jordi
Muñoz, Politòleg. Professor de la Universitat de Barcelona

Programa:
11.00h Benvinguda i presentació
11.15h Conferència a càrrec de:

César Rendueles. Filòsof. Professor del
Departament de Teoria Sociològica de la Universidad Complutense de Madrid.
12.00h Torn obert de preguntes
12.30h Taula rodona:
 Alba Alonso. Politòloga. Professora Universidade de Santiago de Compostela
 Jordi Muñoz. Politòleg. Professor de la Universitat de Barcelona
Modera: Tània Verge. Politòloga. Professora de la Universitat Pompeu Fabra
13:30h Cloenda
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Els reptes de les democràcies liberals segons Rendueles, Muñoz i Alonso
Breu crònica i àudios de la XIV Jornada Ernest Lluch de Ciències Polítiques i Socials UPF

Exitosa jornada celebrada el dijous 28 de febrer a l'Auditori del Campus de la Ciutadella amb nodrida
presència d'estudiants i professors de la Facultat de Ciències Polítiques i Socials.
La jornada Ernest Lluch de Ciències Polítiques i Socials, va esdevenir de nou un fòrum capaç
d’incentivar el debat i el diàleg sobre una de les qüestions candents en matèria política com és la
reflexió al voltant dels conceptes de “des-democratització" i "autoritarisme" per acabar esbossant els
reptes de les democràcies liberals.
La jornada, organitzada per la Facultat de Ciències Polítiques i Socials UPF i la Fundació Ernest
Lluch,es va iniciar a les 11.10 hores,amb les intervencions institucionals de Miquel Salvador, degà de
la Facultat de Ciències Polítiques i Socials de la UPF; David Sancho, cap del Departament de Ciències
Polítiques i Socials de la UPF i, Ferriol Sòria, director de la Fundació Ernest Lluch.
Una conferència i una taula rodona van estructurar la jornada en dues parts, lligades i interconnectades
entre sí. La primera part de la jornada es va centrar en la ponència de títol homònim al de la jornada
(Des-democratització? Autoritarisme?: els reptes de les democràcies liberals) a càrrec del filòsof i
professor del Departament de Teoria Sociològica de la Universidad Complutense de Madrid, Cèsar
Rendueles, qui va captar l'atenció de l'alumnat que omplia la sala i va sucitar no poques preguntes
d'interès. La seva intervenció va combinar tres anàlisis del tot complementaris: el primer, sobre l'estat
de les democràcies occidentals actuals, si s'acaben, s'esllangueixen o perden qualitat sense deixar de
ser democràcies. Rendueles, aquí caracteritza la societat atual, el pes de l'individualisme , els costos
per mantenir interessos colꞏlectius, els efectes de la comunicació i les dificultats estructurals de
l'esquerra per intervenir en els mercats i per generar propostes alternatives. El segon, l'autoritarisme o
l'aflorament d'uns lideratges o d'una dreta o extrema-dreta que deixa de ser conservadora per ser un
espai de protesta i de modernització del discurs, però que condueix a l'autoriarisme, a la retallada de
drets i llibertats, precisament perquè d'una banda recull l'ennuig d'individus que troben consol en
discursos autoritaris i de l'altra, perquè el poder polític i econòmic ho autoritza i/o esperona. El tercer
punt, és el de la projecció de tot plegat a Espanya o a Europa, amb una acurada i suggerent exposició
de causes i conseqüènciesde l'auge de processos de mobilització reactiva i la instauració de règims
ilꞏliberals, així com del manteniment, enfortiment i necessitat de generació de resposta a aquests
moviments neoautoritaris que fan pensar en entremat d'alternatives democratitzadores capaces
d'incidir en aspectes bàsics de la ciutadania i de les persones: la família, l'habitatge, la feina, la patria,
la religió, la tecnologia. Masses aspectes que no es poden deixar en terreny erm, perquèés des d'aquí
on pot créixer l'extrema-dreta modernitzadora i desenvolupar discursos propers a l'eco-feixisme.
Després d’un torn obert de preguntes es va iniciar la segona part de l’acte, (12.30 hores),amb una taula
rodona formada per Alba Alonso, politòloga i professora de la Universitat de Santiago de
Compostelꞏla, especialitzada en estudis de gènere i experta en feminismes; i Jordi Muñoz, politòleg i
professor de la Universitat de Barcelona, qui va aprofundir en la qüestió de la crisis de les democràcies
liberals en dues linies interpretatives: una de caracterització de l'estat de la qüestió actual. I de l'altra,
sobre les causes que ens han confuït en aquesta situa de pèrdua de qualitat democràtica. Va repassar
el moment pre i post a les anomenades onades del canvi (15M, independentisme, feminisme,
ecologisme) i de l'aparicio de resposta contrarevolucionària, com pot ser VOX o els governs autortaris
d'arreu. Sota la moderació de Tània Verge, professora del Departament de Ciències Polítiques i
Socials de la UPF i directora de la Unitat d’Igualtat UPF, la taula va fluir a la perfecció i van aflorar
qüestions sobre els fenòmens sociopolítics de més calat.
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D'aquesta manera, en la seva precisa i pedagògica intervenció, Alba Alonso, va posar el focus en els
retrocessos viscuts en matèria d'igualtat entre dones i homes durant el període de crisi. Més
concretament, va exposar algunes de les dimensions que indiquen que el procés de desdemocratització en el cas espanyol te profundes implicacions de gènere: l'aposta pel neoliberalisme i
l'austeritat, o el gir autoritari en relació als drets de les dones i la corrupció política, poden ser-ne una
explicació. De la seva banda, Jordi Muñoz va posar especial èmfasi en la relació entre xocs
econòmics i democràcia. En aquest sentit va analitzar les conseqüències de la crisi, la globalització i
el canvi tecnològic en les preferències i alineaments polítics i en l’emergència de forces autoritàries o
populistes.
La jornada Ernest Lluch de Ciències Polítiques i Socials se celebra des de l’any 2006 i al llarg
d’aquests14 anys ha tractat temes de màxima actualitat i que permeten seguir l’evolució política del
país: els principals temes tractats fins ara han estat l’Estatut de Catalunya, el conflicte basc, la
desconfiança política, les institucions internacionals davant els desequilibris globals, el control de la
corrupció, la xenofòbia, la relació entre política i mercats, les desigualtats socials, les primaveres àrabs
i la crisi dels refugiats o la crisi energètica, ecològica i social.

Visiona el vídeo de la jornada:
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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.

Access and pricing of orphan drugs
XVIIè Seminari Ernest Lluch d'Economia a la Universitat de Barcelona
Dia: dillubs 18 de novembre
Hora: 12:15
Lloc: Sala de Recepcions de la Facultat d'Economia i Empresa de la 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 a càrrec de: Jorge Mestre Ferrándiz
Independent economics consultant based in
Madrid. Director of Consulting at The Office of Health
Economics (till 2017). PhD in Economic Analysis from
the University Autonoma of Barcelona. He is a Visiting
Fellow at OHE, Director, Oxford Martin Programme on
Affordable Medicines, Oxford Martin School,
University of Oxford, Profesor Asociado, Universidad
Carlos III,an Honorary Visiting Lecturer at the
Department of Economics, City University London,
Madrid, and Health Economics Professor at Instituto
de Empresa (IE) Business School, Madrid.
Presenta: Joan Ramón Borrell
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Jorge Mestre pondera l'impacte econòmic dels medicaments orfes en una
interessant ponència a la UB
XVII Seminari d'Economia de la UB

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.
L'acte es vacelebrar ahir dilluns 18 de novembre al migdia, a la sala de recepcions de la Facultat
d'Economia i Empresa i 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 Access and pricing of orphan drugs. Aquesta ponència anava a càrrec de Jorge Mestre
Ferrándiz, consultor econòmic independent i Professor Associat a la Universidad Carlos III.
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 Recepcions de la Facultat d'Economia i
Empresa de la Universitat de Barcelona.

*Pots accedir a la presentació de la ponència, aquí
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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,
preferentment, 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.

Big Data i Real World Data en l'anàlisi de l'usabilitat, seguretat i efectivitat de
medicaments, tecnologies i intervencions sanitàries
Encuentro Ernest Lluch - Cursos d’Estiu UIMP 2019
Dia: 8 i 9 de Juliol 2019
Hora: consultar programa
Lloc: Diferents sales del CCCB
Organitza: Fundación Ernest Lluch; UIMP

Argumentari
En la darrera dècada hem assistit a la irrupció de “nous” sistemes d'informació sanitària basats en
sistemes informàtics comuns o interoperables (exemple: les històries clíniques electròniques) i un
identificador únic individual que permeten l'emmagatzematge, la cerca i la transmissió d'enormes
quantitats de dades que –més enllà de substituir el paper i facilitar els procediments administratius i
transaccionals- poden donar suport a la presa de decisions clíniques organitzacionals i a les
polítiques o estratègies sanitàries.
Aquests sistemes han suposat un increment -en qualitat i quantitat en el volum de dades clíniques
informatitzades, i en la facilitat per analitzar-los i obtenir informació i al costat del identificador únic
personal i la cobertura universal han transformat els sistemes d'informació de serveis sanitaris en
sistemes d'informació poblacionals, permetent la construcció de cohorts amb seguiments llargs i
endpoints més sofisticats i amb més capacitat de ser emprats en la monitorització i millora de
l'atenció.
Aquests sistemes in corporan, al llarg del temps, dades "estructurats" (diagnòstics, ingressos
hospitalaris, visites, prescripcions, resultats de proves, dades de mortalitat, etc.) i dades
semiestructurats o no estructurats (d'imatge, anotacions mèdiques, òmics , registres de
monitorització, etc.) que, transformats en "evidències" poden ser emprats per millorar l'atenció als
pacients, la gestió clínica i les polítiques sanitàries.
La investigació amb B ig D lliga i R eal W orld data pot ser útil, essencialment, per descriure l'atenció,
explicar que factors s'associen a millors o pitjors resultats (predir) i establir relacions causals entre
un medicament (o una tecnologia, una intervenció, un programa, etc.) i un resultat.

Objectiu de l'Encuentro Ernest Lluch Barcelona 2019
L'objectiu fonamental de la Trobada és discutir les possibilitats i limitacions del Big Data i el Reial
World Data per generar "Real World Evidence ", especialment en l'anàlisi de l'efectivitat comparativa
de medicaments, tecnologies i intervencions en entorns de pràctica real (abans que la seva eficàcia
en els assajos clínics experimentals).
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També s'abordaran aspectes com l'accessibilitat d'aquestes dades amb finalitats d'investigació
després de l'entrada en vigor del Reglament General de Protecció de Dades i la Llei 3/2018,
Orgànica de Protecció de Dades i el paper que alguns tipus de dades especialment complexos
(genòmica , imatge) jugaran en un futur immediat en el desenvolupat per això de la medicina de
precisió incloent la problemàtica de la incorporació de biomarcadors a la cartera de serveis del
Sistema Nacional de Salut.
El curs s'adreça a un públic ampli de persones interessades en la utilització de dades de salut amb
finalitats de recerca o en la utilització dels resultats d'aquest tipus d'investigació per a la presa de
decisions clíniques o de gestió clínica i sanitària (metges assistencials, farmacèutics i farmacólo gos,
epidemiòlegs, científics de dades, gestors sanitaris, etc.), així com a estudiants de postgrau en
aquestes disciplines.
Direcció
Salvador Peiró
Investigador del Área de Investigación en Servicios de Salud y Farmacoepidemiología, Fundación
para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana (FISABIO).
Red de Investigación en Servicios de Salud en Enfermedades Crónicas (REDISSEC), València.
Investigador colaborador del Centre de Recerca en Economia i Salut (CRES), Universitat Pompeu
Fabra, Barcelona.
Gabriel Sanfélix Gimeno
Jefe del Área de Investigación en Servicios de Salud y Farmacoepidemiología, Fundación para el
Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana (FISABIO). Red de
Investigación en Servicios de Salud en Enfermedades Crónicas (REDISSEC), València.
Secretaria
Aníbal García Sempere
Investigador del Área de Investigación en Servicios de Salud y Farmacoepidemiología, Fundación
para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana (FISABIO).
Red de Investigación en Servicios de Salud en Enfermedades Crónicas (REDISSEC), València.

PROGRAMA (PDF, aqui)
Dilluns, 8 de juliol (sala2 CCCB)
09h30 INAUGURACIÓ

Joan Majó
President de la Fundació Ernest Lluch.
Salvador Peiró
Gabriel Sanfélix
Directors del curs
10h00 Inferència causal en els estudis observacionals amb Real World Data

Miguel Hernán
Kolokotrones Professor of Biostatistics and Epidemiology, Harvard TH Chan School of Public
Health, Boston, US.
11h30 Descans / Cafè
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12h00 TAULA RODONA: Real World Data en l'anàlisi de la utilització, seguretat i efectivitat de
medicaments, tecnologies i intervencions sanitàries






Miguel Hernán. Kolokotrones Professor of Biostatistics and Epidemiology, Harvard TH Chan
School of Public Health, Boston, US.
Gabriel Sanfélix. Àrea de recerca en Serveis de Salut i Farmacoepidemiologia. FISABIO | Salut
Pública, València
Julián Llibreter. Investigador Sènior. NavarraBiomed, Pamplona.
Miquel Serra Burriel. Centre de Recerca en Economia i Salut, Universitat Pompeu Fabra,
Barcelona.

moderació
Salvador Peiró
Àrea de recerca en Serveis de Salut i Farmacoepidemiologia. FISABIO | Salut Pública, València
14h00 Descans / Dinar
15h30 TAULA RODONA: La investigació amb dades de salut en la nova Llei de Protecció de dades:
Avenços i insuficiències.






Juan Luis Beltrán Aguirre. President del Conse jo de Transparència de Navarra. Colꞏlaborador
Honorífic de la Universitat Pública de Navarra.
Ricard Martínez Martínez. Professor del Departament de Dret Constitucional, Ciència Política i
de l'Administració. Director de la Càtedra de Privadesa i Transformació Digital. Universitat de
València.
Josep Maria Argimón. Director Gerent de l'Institut Català de la Salut
Salvador Peiró. Investigador de l'Àrea d'Investigació en Serveis de Salut, FISABIO | Salut
Pública

moderador: Gabriel Sanfélix. Àrea de recerca en Serveis de Salut i Farmacoepidemiologia.
FISABIO | Salut Pública, València.
Dimarts, juliol 9
09h30 Real World Data en l'anàlisi de la utilització, seguretat i efectivitat de medicaments



Aníbal García-Semper. Àrea de recerca en Serveis de Salut i Farmacoepidemiologia. FISABIO
| Salut Pública, València

11h00 Descans / cafè
11h30 TAULA RODONA: Des del Big Data a la medicina de precisió






Luis Martí Bonmatí. Grup d'Investigació Biomèdica en Imatge (GIBI230) i Plataforma de
Radiologia Experimental i Biomarcadors d'Imatge (PREBI). Hospital Universitari i Politècnic La
Fe. Institut d'Investigació Sanitària La Fe. València
Joaquín Dopazo. Director de Bioinformàtica Clínica de la Fundació Progrés i Salut, Sevilla.
Carlos Campillo. Servei de Salut de les Illes Balears. Palma de Mallorca i Centre de Recerca
en Economia i Salut (CRES). Universitat Pompeu Fabra, Barcelona

moderació: Pere Ibern. Centre de Recerca en Economia i Salut (CRES). Universitat Pompeu Fabra,
Barcelona.
13h30 Cloenda/conclusions
Salvador Peiró i Gabriel Sanfélix
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Big data i Salut, cap a un canvi de paradigma?
Encuentro Ernest Lluch - UIMP - Barcelona 2019
El dimarts 9 de juliol de 2019, es va posar punt i final al Encuentro Ernest Lluch que organitzen cada
any la UIMP i la Fundació Ernest Lluch. Enguany va tenir lloc a les aules del Centre de Cultura
Contemporània de Barcelona i es va centrar en l'impacte del big data i del real World data en la salut,
ja sigui en el sistema nacional de salut, com en la indústria farmacèutica o de maquinària i instrumental
mèdic.
El programa del seminari es nodria de reconeguts experts que van complir amb escreix les expectatives
generades pels 40 participants del curs dirigit Salvador Peiró i Gabriel Sanfélix, de l'Àrea
d'Investigació en Serveis de Salut i Farmacoepidemiologia, Fundació pel Foment de la Investigació
Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (FISABIO). De la Fundació Ernest Lluch hi assistiren
els patrons Jaume Puig Junoy i Simone Léger, 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 Diario Médico, les presentacions dels ponents i les
fotografies de les sessions realitzades.
Crònica del Diario Médico
 El ‘big data’ y el ‘real world data’ no son perfectos

Material i presentacions de les sessions:
Dilluns 8 juliol









Miguel Hernán. Kolokotrones Professor of Biostatistics and Epidemiology, Harvard TH Chan
School of Public Health, Boston, US.
Gabriel Sanfélix.Àrea de recerca en Serveis de Salut i Farmacoepidemiologia. FISABIO | Salut
Pública, València
Julián Librero. Investigador Sènior. NavarraBiomed, Pamplona.
Miquel Serra Burriel. Centre de Recerca en Economia i Salut, Universitat Pompeu Fabra,
Barcelona.
Juan Luis Beltrán Aguirre. President del Conse jo de Transparència de Navarra. Colꞏlaborador
Honorífic de la Universitat Pública de Navarra.
Ricard Martínez Martínez. Professor del Departament de Dret Constitucional, Ciència Política i
de l'Administració. Director de la Càtedra de Privadesa i Transformació Digital. Universitat de
València.
Josep Maria Argimón. Director Gerent de l'Institut Català de la Salut
Salvador Peiró. Investigador de l'Àrea d'Investigació en Serveis de Salut, FISABIO | Salut
Pública

Dimarts 9 de juliol





Aníbal García-Semper. Àrea de recerca en Serveis de Salut i Farmacoepidemiologia. FISABIO
| Salut Pública, València
Luis Martí Bonmatí. Grup d'Investigació Biomèdica en Imatge (GIBI230) i Plataforma de
Radiologia Experimental i Biomarcadors d'Imatge (PREBI). Hospital Universitari i Politècnic La
Fe. Institut d'Investigació Sanitària La Fe. València
Joaquín Dopazo. Director de Bioinformàtica Clínica de la Fundació Progrés i Salut, Sevilla.
Carlos Campillo. Servei de Salut de les Illes Balears. Palma de Mallorca i Centre de Recerca
en Economia i Salut (CRES). Universitat Pompeu Fabra, Barcelona
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Jornada sobre Municipis
Descripció. La Jornada sobre Municipis es realitza anualment i la promou la Fundació Ernest
Lluch amb la voluntat d’oferir un marc de reflexió sobre els problemes que afecten a l’àmbit
local i les relacions que s’estableixen entre l’administració local i la ciutadania.

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

Intelꞏligència artificial i digitalització als ens locals: prospectiva i realitat
Les potencialitats transformadores de la intelꞏligència artificial i de la robòtica són enormes. També
tindran el seu impacte en les administracions públiques i són importants per transformar-la i
especialment també en administracions a voltes minvades de recursos com és de l’administració local.
És fonamental determinar quins problemes i oportunitats sorgiran de la implantació d'aquestes
innovacions en el sector públic. Emprendre aquests canvis requereix d'una actitud que ajudi a superar
les resistències polítiques, sindicals i corporatives i que aposti de manera decidida per la intelꞏligència
institucional i per la robotització. Aquests processos poden generar problemes i a la vegada ser una
gran oportunitat per a implantar un nou model conceptual que ajudi al tracte equitatiu, a promoure una
major transparència i intelꞏligència institucional i, finalment, a prestar més i millors serveis públics.Molts
ens locals no es troben a dia d’avui en aquest paradigma i caldrà començar a parlar del recolzament
que necessitaran per, des del realisme, projectar el camí que caldrà recórrer per a fer-lo possible.
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 fet des de la consultoria i dels del
marc 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.

Programa
Divendres 5 de juliol del 2019 - Sala d’actes del Pati Manning (Barcelona)

9:15h Obertura
 President/a de la Diputació de Barcelona o en qui delegui
 Sr. Joan Majó – President de la Fundació Ernest Lluch
Conferències:
9:45h Ponència 1: La intelꞏligència artificial a l’administració local: prospectiva


Genís Roca - Fundador i president de Roca Salvatella, Expert internacional sobre com la
transformació digital està alterant els entorns personals, professionals i empresarials

10:20h Ponència 2: La intelꞏligència artificial i els robots a l’administració local avui.
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Carles Ramió. Catedràtic de Ciència Política de la UPF.

11:15h Pausa
11:45h Taula rodona del món local





Màrius Boada - Director de l'Oficina Municipal de Dades – CDO -Ajuntament de Barcelona
Carmen Lavado – Directors de Sistemes Informàtics – Ajuntament de Gavà
Sara Aguilar - Cap de la Secció d'Anàlisi i Control de la Qualitat de la Informació – Servei del
Butlletí Oficial de la Província i altres Publicacions Oficials - Diputació de Barcelona
Magda Lorente - Cap de la Secció d’Assistència en Sistemes d’Informació Local - Gabinet
d’Innovació Digital - Diputació de Barcelona
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Crònica Jornada Municipis 2019

L'impacte conceptual i pràctic de la digitalització i la IA als ens locals
Imatges i ponències de la Jornada sobre Municipis 2019

Les potencialitats transformadores de la intelꞏligència artificial i de la robòtica són enormes, també per
les administracions públiques, en les que el seu impacte es preveu important. D'una banda per
transformar-la per dins, fent més eficient la gestió i sistematitzant la burocràcia. I d'altra banda,
transformant-la per fora a través de la nova relació que mantindrà amb el ciutadà. És fonamental
determinar quins problemes i oportunitats sorgiran de la implantació d'aquestes innovacions en el
sector públic. Emprendre aquests canvis requereix d'una actitud que ajudi a superar les resistències
polítiques, sindicals i corporatives i que aposti de manera decidida per la intelꞏligència institucional i per
la robotització. Aquests processos poden generar problemes i a la vegada ser una gran oportunitat per
a implantar un nou model conceptual que ajudi al tracte equitatiu, a promoure una major transparència
i intelꞏligència institucional i, finalment, a prestar més i millors serveis públics.Molts ens locals no es
troben a dia d’avui en aquest paradigma i caldrà començar a parlar del recolzament que necessitaran
per, des del realisme, projectar el camí que caldrà recórrer per a fer-lo possible.
La Jornada de Municipis 2019 va versar d'això i va sintetitzar el saber expert i el pràctioc, la prospectiva
i la realitat. En primer lloc es va començar donant veu a Jordi Martí i Galvis com a representant de la
Diputació de Barcelona, precedit per una breu intervenció del president de la Fundació Ernest
Lluch, Joan Majó, per després donar pas a les ponències acadèmiques. La primera la va impartir el
reconegut consultor i empresari, Genís Roca, i es va centrar en la prospectiva de l'impacte de la
robotització i la IA en els ens locals i ajuntaments. La segona, va anar de la mà de Carles Ramió, qui
es va centrar en la realitat de l'administració pública i de les necessitats, possibiliats i dificultatas que
aquesta tindrà a l'hora d'assumir un fenomen que ja és present i que té un alt component transformador,
com és la sistematització de dades i l'ús de la Intelꞏligència artificial per a fins administratius.
El protagonisme de la darrera part de la jornada va recaure en les experiències sobre el terreny de les
representants de diferents ajuntaments i institucions que conformaren la taula rodona d'experts. A la
taula que presidia i moderava Ferriol Sòria (director de la Fundació Ernest Lluch), hi varen participar
per aquest ordre: Màrius Boada, director de l'Oficina Municipal de Dades de l'Ajuntament de
Barcelona; Carmen Lavado, directora de Sistemes Informàtics de l'Ajuntament de Gavà; Sara
Aguilar, Cap de la Secció d'Anàlisi i Control de la Qualitat de la Informació i del Servei del Butlletí
Oficial de la Província i altres Publicacions Oficials de la Diputació de Barcelona; i
Magda Lorente, cap de la Secció d’Assistència en Sistemes d’Informació Local del Gabinet
d’Innovació Digital de la Diputació de Barcelona.
Àudio de la jornada:
1. Parlaments insititucionals de Joan Majó i Jordi Martí
2. Ponència de Genís Roca
3. Ponència de Carles Ramió
4. Preguntes i respostes amb G.Roca i C.Ramió
5. Taula rodona
Material:




Presentació de Magda Lorente
Presentació de Carmen Lavado
Presentació de Sara Aguilar
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Activitats
en l’àmbit de Memòria i Arxiu
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Biografia
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La biografia d'Ernest Lluch i Martín ressona.
Presentacions, ressenyes i més

El passat 7 de novembre de 2018 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 7 de març de 2019 va sortir a la venda l'edició en castellà. Al llarg
del 2019 s’han realitzat altres presentacions arreu del territori i que tot seguit compilem:

Calendari de presentacions

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 amb Núria Ribó,
Josep Maria Rañé i Enric Lluch
Torredembarra. Dijous 25 de gener a les 18h / Biblioteca de Torredembarra: presenta Carles
Marquès, organitza Ajuntament.
Sant Feliu de Guíxols. 1 de febrer
Mataró. Dimecres 6 de febrer a les 19.30h Centre Cívic Cabot i Barba davant l’estació de
Mataró. Acte de Federalistes d'Esquerres amb Manuel Mas.
Olot . 15 de febrer a l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa, conversa amb Antoni Mayans, secretari
de la Beca Ernest Lluch.
Vilanova i la Geltrú. 20 de març a les 19h a Llorens llibres amb Francesc Marc Álvaro i Juan
Luis Ruiz.
Igualada. 2 d’abril a les 20h a l'Ateneu Igualadí. Amb Jordi Aymamí exalcalde d'Igualada.
Santa Perpètua. 9 d’abril a les 19h CC El Vapor.
Palamós dimecres 15 de maig 2019, a les 19h a la Biblioteca Lluís Barceló Pou de Palamós,
amb Montserrat Tura
Reus: 3 de maig 19.30 seu Òmnium Baix Camp. Amb Marc Arza i Joan Esculies

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 intelꞏlectual calidoscòpic.
David Castillo. Punt Avui. Ernest Lluch: mots contra bales
Toni Mata. Regió 7. Esculies exhibeix el vigor del llegat vital d'Ernest Lluch
Antoni Puiverd + Juanjo López Burniol

Ressò a la premsa:


La Vanguardia
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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

145

Jornada de Portes Obertes a l’Arxiu Ernest Lluch i Martín
Descripció. Novena 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

IX Jornada de Portes Obertes a l’Arxiu Ernest Lluch i Martín
Dia:Dimecres 12de juny de 2019
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
Coincidint amb la celebració del Dia Internacional dels Arxius, dimecres passat 12 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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Projecte Web
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.
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Valors cívics i vida i obra d'Ernest Lluch
Descripció. La Fundació Ernest Lluch colꞏlabora 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 2019

Xerrada amb els alumnes de 1r ESO- INS Ernest Lluch
Dia: dimarts 19 de març 2019 Hora: 15:00h
Lloc: INS 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 (2019)
Valors cívics i vida i obra d'Ernest Lluch (2018)
Com cada any, la Fundació Ernest Lluch ha colꞏlaborat amb l'INS Ernest Lluch de Barcelona, per
tal d'aprofundir en la coneixença d'Ernest Lluch i en els valors cívics que el caracteritzaren.
Ahir, dimarts 19 de març de 2019 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'INS 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.
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L'INS Ernest Lluch premia els millors relats de 1r d'ESO curs 2018/2019
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:





Joana Vidal. Primer A
Eman Khan. Primer B
Nur Arrebola. Primer C
Jana Masriera. Primer D

Des d'aquí, la nostra més sincera enhorabona a tots els premiats!!!
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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 13è aniversari del centre

El proper dimecres 4 de desembre de 2019, 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 de
l‘escola Ernest Lluch d’Abrera.
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 colꞏlaboració 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.

*Fotografies any 2018
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Concert Homenatge Ernest Lluch
Festival de Músiques de Torroella de Montgrí

Descripció. Des de fa 19 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 colꞏlaborat
en el treball de recerca de compositors catalans oblidats, o poc interpretats, per ser presentats i
recuperats en el Festival de Torroella.

La Grande Chapelle d'Albert Recasens interpretarà a Soler i Scarlatti al
Festival de Torroella
Concert a la memòria d’Ernest Lluch en el marc del Festival de Músiques de Torroella de
Montgrí
Dia: Divendres 9 Agost del 2019
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.
PROGRAMA
Antoni Soler: Vespres comuns / Magnificat en segon to / Benedicamus Domino D. Scarlatti: Salve
Regina per a soprano i contralt / Stabat Mater
Antoni Soler, nascut a Olot, és el més internacional dels compositors espanyols del segle XVIII. És
conegut especialment per les seves cèlebres sonates per a clavicèmbal i per la música de cambra,
però també és autor d'una extensa producció vocal escrita al llarg de les tres dècades que va passar
al monestir de l'Escorial. En aquest concert a la memòria d'Ernest Lluch, La Grande Chapelle presenta
una primera part dedicada a Soler, amb algunes obres recuperades, i una segona en la qual s’escoltarà
Domenico Scarlatti, que va ser músic de la cort espanyola i mestre de Soler, la breu Salve regina per
a soprano i contralt i el seu magnífic i profund Stabat Mater.
INTÈRPRETS: Alena Dantcheva, Laura Martínez Boj, Lina Marcela López i Axelle Bernage, sopranos
| Marnix De Cat i David Sagastume, contratenors | Benedict Hymas i Pierre Derhet, tenors | Romain
Bockler i Marc Busnel, baix-barítons | Marta Vicente, violó | Herman Stinders, orgue positiu | Albert
Recasens, director
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- Homenatges a Ernest LluchDescripció. Diverses entitats organitzen actes en memòria d’Ernest Lluch arreu del país coincidint
amb l’aniversari de la seva mort (21-11-2000)

L'Hospitalet recorda a Ernest Lluch
El dijous, 21 de novembre, a les 19 h a la Plaça d’Ernest Lluch de L'Hospitalet va tenir lloc l'acte
d’homenatge a la memòria d’Ernest Lluch, economista, professor i polític. En el transcurs de l'acte va
haver-hi l'actuació musical del quartet E- KLASICS 30, a banda dels parlaments institucionals que van
anar càrrec de Joan Majó, president de la Fundació Ernest Lluch i de Francesc Belver tinent
d'alcalde de L'Hospitalet. Com a colofó es va procedir a la tradicional ofrena floral davant del
monument "Miracielo" de José Ramón Anda, una escultura en homenatge a Ernest Lluch.
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19 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 dinovè any de tan
sentida pèrdua

Dijous 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: 19:00 h.
Lloc: Plaça d’Ernest Lluch

El dijous, 21 de novembre, a les 19 h a la Plaça d’Ernest Lluch de L'Hospitalet va tenir lloc l'acte
d’homenatge a la memòria d’Ernest Lluch, economista, professor i polític. En el transcurs de l'acte va
haver-hi l'actuació musical del quartet E- KLASICS 30, a banda dels parlaments institucionals que van
anar càrrec de Joan Majó, president de la Fundació Ernest Lluch i de Francesc Belver tinent d'alcalde
de L'Hospitalet. Com a colofó es va procedir a la tradicional ofrena floral davant del
monument "Miracielo" de José Ramón Anda, una escultura en homenatge a Ernest Lluch.
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Dimecres 21 Novembre a Montmeló
Acte: Acte en record a Ernest Lluch
Organitza: Ajuntament de Montmeló
Lloc i hora: 16:30 hores a la plaça Ernest Lluch de Montmeló a peu del monument que la presideix
Descripció: Ofrena floral en record a Ernest Lluch
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Dijous 21 Novembre a Figueres
Acte: La Rosa 2019 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, va recordarel seu assassinat l’any 2000.
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Dijous 21 Novembre a Vilassar de Mar
Acte: Concert de Santa Cecília en homenatge a Ernest Lluch
Organitza: Aula de Música de Vilassar de Mar
Lloc i hora: A les 18h a l’Aula de Música 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 22 Novembre a Vilassar de Mar
Acte: Diàleg en homenatge a Ernest Lluch – Tercer diàleg del Cicle sobre Economia i Territori a Vilassar
de Mar
Organitza: Fundació Ernest Lluch amb colꞏlaboració de l’Ajuntament de Vilassar de Mar
Lloc i hora: A les 18:30h a la sala d’actes de la Biblioteca Ernest Lluch i Martín de Vilassar de Mar

La sociòloga Consol Prados i l'economista experta en habitatge, Carme Trilla, l'actual Presidenta de
la Fundació Hàbitat3 i de l’Observatori Metropolità de l’Habitatge a Barcelona van protagonitzar l’acte
sobre L’accés de l’habitatge a la regió metropolitana de Barcelona que va tenir lloc el passat divendres
22 de novembres a la tarda, l'endemà de la commemoració dels 19 anys de l'assassinat d'Ernest Lluch,
en una sala d'actes de la Biblioteca Ernest Lluch de Vilassar de Mar que per a la ocasió va reunir prop
de 70 persones que van poder gaudir d'un diàleg còmplice però expert, rigoròs però valent. I és que en
paraules de les dialoguistes l'habitatge només preocupa quan la bombolla creix, perquè els preus
pugen. En canvi, quan la bombolla peta i la problemàtica es desplaça de les classes mitjanes a les
baixes, la problemàtica esdevé més crua i difícil, a l'hora que desapareix del top 10 de preocupacions
ciutadanes.
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Divendres 22 Novembre a Figueres
Acte: Conferència anual en memòria d’Ernest Lluch
Organitza: Atenea de Figueres
Descripció: A l’Atenea de Figueres el dia 22 de novembre tindrà lloc la conferència anual en memòria
d’Ernest Lluch.
Ponent: Rosa Lluch Bramon, professora d'Història Medieval de la Universitat de Barcelona.
Títol: La crisi baixmedieval catalana: llums i ombres
Lloc: Seu provisional del Casino Menestral de Figueres, carrer Poeta Marquina, núm. 2 (antics jutjats)
Hora: 20 h
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Dissabte 23 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 en record a Ernest Lluch organitzat pel PSC de les comarques gironines.

Ressò a la premsa:

Garrotxa digital
El Español
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Europapress
Punt Avui

Dissabte 30 de novembre a Sant Cugat del Vallès
Acte: ‘Acte en record a l’Ernest Lluch’
Hora i lloc: a les 12h als Jardins Ernest Lluch
Organitza: PSC St.Cugat
Descripció: Acte anual en record a Ernest Lluch organitzat pel PSC St Cugat

Dissabte passat el Grup Municipal del PSC a Sant Cugat va fer un petit homenatge a Ernest Lluch, acompanyats/des
de Pere Soler, el primer secretari i tinent d'Alcaldia a l'Ajuntament de Sant Cugat, qui va recordar que: "li debem la
sanitat pública, el diàleg i l'entesa. Volem ser el seu llegat socialista", va afirmar acompanyat dels regidors José
Gallardo i Pilar Gorina així com de la resta de militants, amics i familiars. Montserrat Lamarca ha volgut agrair
l'homenatge que es fa cada any a Ernest Lluch, a la ciutat de Sant Cugat del Vallès.
Ressò mediàtic:
https://www.cugat.cat/noticies/societat/146641/el-psc-de-sant_cugat-recorda-ernest-lluch-i-la-seva-defensa-deldialeg-amb-una-ofrena-floral
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Dijous 12 de desembre a València - Facultat Econòmiques UV
Diàleg acadèmic sobre “La via valenciana 2019” i lloança a la figura de Lluch en un sentit acte
d'homenatge que compta amb la tradicional ofrena de flors i la interpretació del Cant dels Ocells.
Acte: Què és 'La via valenciana' al 2019?
Dia: Dijous 12 Desembre
Hora: 12:30
Lloc: Sala Sánchez Ayuso - Facultat d’Economia, Av. dels Tarongers s/n. VALÈNCIA
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SECCIONS ARAGONESA i VALENCIANA

Memòria d’activitats 2019
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Concert a Alaquàs – Alaquàs ret homenatge a Ernest Lluch en el
tradicional concert anual
La secció valenciana de la Fundació ernest Lluch i l'Ajuntament d'Alaquàs colꞏlaboren en aquest
tradicional acte de record i homenatge a Ernest Lluch
El dissabte 9 de novembre comencen els Concerts de Tardor, amb el concert homenatge a
Ernest Lluch amb l'actuació de la soprano Saray García i el pianista Arturo Asensi, a les 19:30h
al Castell d'Alaquàs.
Emmarcat dins del XXV Cicle de Concerts de Tardor, l'Ajuntament d'Alaquàs i la Secció Valenciana de
la Fundació Ernest Lluch, presenten el Concert Anual en Memòria d'Ernest Lluch que se celebrarà en
el Castell d'Alaquàs el 9 de novembre a les 19:30 hores.
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El Castell d’Alaquàs va acollir un any més el Concert Homenatge a Ernest
Lluch

El passat dissabte 9 de novembre de 2019, la localitat
valenciana d’Alaquàs va acollir el Concert Homenatge a
Ernest Lluch, organitzat conjuntament per l’Ajuntament
d’Alaquàs, la Generalitat Valenciana i la Secció Valenciana de
la Fundació Ernest Lluch. El concert, emmarcat dins el XXV
Cicle de Concerts de Tardor, es va celebrar a l’edifici històric
del Castell d’Alaquàs i va comptar amb l’actuació del pianista
Arturo Asensi i la soprano Saray García, que delectaren el
públic amb una selecció de peces líriques de compositors
argentins, espanyols i valencians.
Durant l’acte, es van dedicar paraules de record a Ernest
Lluch per part de Salvador Almenar, president de la Secció
Valenciana de la Fundació Ernest Lluch, i de Francisco Javier
Evangelista, regidor de Cultura, Turisme, Esports i Biblioteca
de l’Ajuntament d’Alaquàs. Ambdós van destacar la seua
figura de demòcrata i intelꞏlectual. Un any més, Ernest Lluch
ha estat recordat a terres valencianes, prova de la forta
empremta que va deixar a la seua terra d’adopció.
Ernest Lluch va ser un dels anomenats “deu d’Alaquàs”, membres de la Taula Democràtica del País
Valencià, principal organisme d’oposició antifranquista, que van ser detinguts en juny de 1975 quan
estaven reunits a la localitat valenciana per redactar un projecte d’estatut d’autonomia per al País
Valencià.

*Crònica cedida per Pau Insa
Membre de la Secció Valenciana de la Fundació Ernest Lluch
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Diàleg acadèmic i acte en record a Ernest Lluch a València
Què és 'La via valenciana' al 2019?
Diàlegs acadèmics i acte en record a Ernest Lluch, a València
Dia:Dijous 12 Desembre
Hora:12:30
Lloc:Sala Sánchez Ayuso - Facultat d’Economia,
Av. dels Tarongers s/n.

Organitza: Universitat de València – Facultat d’Economia // Fundació Ernest Lluch

La secció valenciana de la Fundació Ernest Lluch organitza aquest acte de record que
consta d'uns diàlegs acadèmics i d'un acte cívic en homenatge a l'economista, profesor
de la Universitat de València, amic i polític, Ernest Lluch i Martín, assassinat el 21 de
novembre del 2000
“La via valenciana 2019” - Presentació:
El llibre d'Ernest Lluch (1937-2000) La via
valenciana és un innovador assaig d'interpretació
interdisciplinària sobre l'economia i la societat
valenciana que va obrir noves i suggeridores
perspectives d'anàlisi i propostes de canvi. Des de la
seua publicació en 1976 ha sigut reconegut com un
estudi pioner, la influència del qual es va disseminar en
molt diferents àmbits acadèmics, socials i polítics. És
innegable que al llarg de les últimes quatre dècades, la
societat valenciana s'ha transformat molt profundament
en tots els ordres; i conjuntament amb aquestes grans transformacions, s'ha desenvolupat un valuós
cabal de coneixement, reflexions i experiències en les universitats i centres d'investigació, les
institucions polítiques i les organitzacions de la societat civil.
“La via valenciana 2019” és una iniciativa de la Fundació Ernest Lluch que pretén encoratjar una
exposició, accessible per a l'opinió pública, d'aquesta herència actualitzada en l'àmbit de les ciències
socials, amb la finalitat de propiciar una discussió fonamentada i plural sobre els principals
problemes presents i futurs de la Comunitat Valenciana, però també sobre les orientacions de les
possibles solucions. El format expositiu és el diàleg entre dos ponents de trajectòria acreditada. És
una fórmula habitual practicada per la Fundació Ernest Lluch per a subratllar el valor del diàleg per
a millorar el coneixement, la qualitat de la democràcia i la cohesió social. El primer diàleg tractarà
Els reptes fonamentals.
PROGRAMA
12:30: Diàlegs “La via valenciana 2019”: Els reptes fonamentals
Ponents:




Francisco Pérez García. Catedràtic d’Anàlisi Econòmica. UV
Joan Romero González. Catedràtic de Geografia Humana. UV

13:40 Acte cívic Homenatge junt a la placa commemorativa en record d’Ernest Lluch





Paraules institucionals
Ofrena floral
Interpretació del “Cant dels ocells”
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Emotiu homenatge acadèmic amb la 'Via Valenciana' de pretext
Diàleg acadèmic i acte en record a Ernest Lluch, a València
La jornada ‘La via valenciana 2019’, en
record d’Ernest Lluch, va tenir lloc el dijous
12 de desembre i va propiciar l'interessant
diàleg acadèmic amb els catedràtics Joan
Romero i Francisco
Pérez com
a
protagonistes d'una conversa sobre
l'economia valenciana d'avui i demà.
Amb aquest diàleg que es va iniciar a les
12:30 -a la Facultat d'Econòmiques de la
Universitat de València- es va voler
homenatjar una de les principals obres
d'Ernest Lluch "La via valenciana", un
manuscrit que va influir entre alumnes i companys de militància clandestina en els temps de l'estada
valenciana d'Ernest Lluch.
Un bon resum de la conversa mantinguda per dos bons coneixedors de la petjada lluchiana a València
però sobretot, dues veus autoritzades sobre la realitat de l'economia i del territori valencià com són
l'economista Francisco Pérez i el geògraf Joan Romero, la trobareu en aquest article de Víctor
Maceda a El Temps
A continuació, va tenir lloc l'homenatge institucional en record a Ernest Lluch en els exteriors del recinte
uiversitari que va constar de la tradicional ofrena floral, la interpretació d'una peça musical i els
parlaments del degà de la Facultat d'Econòmiques i la rectora de la Universitat de València, així com
de Vicent Soler, conseller d'Hisenda i model econòmic de la Generalitat Valenciana i patró de la
Fundació Ernest Lluch.

Ressò a la premsa






El Temps
El Diario.es
Levante
UV
UV - Economía
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Secció Aragonesa
Enguany la secció aragonesa ha treballat per mantenir en marxa la Biblioteca Ernest Lluch
de Economistas Aragoneses.
S’està preparant també la feina per tal que el 2020 es puguin fer les activitats adequades per
recordar els 20 anys de l’assassinat d’Ernest Lluch.
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3. Històric Cronològic d’Activitats 2019
Cronologia d’Activitats 2019
En ordre cronològic els actes que s’han desenvolupat han estat els següents:
Gener
Seguiment de la XI Beca de Recerca Ernest Lluch (2019) – al llarg de l’any fins octubrePresentació Justificacions
Dia 11
Presentació de la Biografia Ernest Lluch – Biografioa d’un Intel.lectual Agitador Manresa.
Casino Centre Cultural
14 de gener
Presentació de la Biografia Ernest Lluch - Mollet del Vallès. Divendres 14 de gener a les 19h /
Casal Cultural de Mollet: presenta Montserrat Tura,
16 de gener
Presentació de la Biografia Ernest Lluch - Biblioteca de Figueres: presenta Joan Armangué
Ribas, economista i escriptor
Dia 17
Presentació de la Biografia Ernest Lluch - Sant Feliu de Llobregat. Dijous 17 de gener a les
19h. a l'Ateneu Santfeliuenc. Diàleg entre Joan Esculies i la periodista Núria Ribó. Amb Enric
Lluch i Josep Maria Rañé.
Dia 25
Presentació de la Biografia Ernest Lluch -Torredembarra. DIjous 25 de gener a les 18h /
Biblioteca de Torredembarra: presenta Carles Marquès.

Febrer
Dia 1
Presentació de la Biografia Ernest Lluch - Sant Feliu de Guíxols. 1 de febrer de 2019. Sala de
plens ajuntament
Dia 6
1 Diàleg: “Opciones estratégicas para el Sistema nacional de Salud”.
Rafael Bengoa - Julián G. V.
Dia 6
Presentació de la Biografia Ernest Lluch -Mataró. Dimecres 6 de febrer a les 19.30h Centre
Cívic Cabot i Barba davant l’estació de Mataró.
Dia 15
Presentació de la Biografia Ernest Lluch -Olot . 15 de febrer a l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa,
conversa amb Antoni Mayans, secretari de la Beca Ernest Lluch.
Dia 28
XIV Jornada Ernest Lluch de Ciències Polítiques i Socials 2019
Desdemocratització i autoritarisme: els reptes de les democràcies liberals
César Rendueles.
Alba Alonso. Politòloga - Jordi Muñoz. Modera: Tània Verge.
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Març
Dia 1
Sessió Ordinària Patronat de la Fundació Ernest Lluch
Dia 6
2n Diàleg: Els preus dels nous tractaments oncològics i la sostenibilitat del Sistema Nacional
de Salud
Josep Tabernero Caturla - - Beatriz González López-Valcárcel
Dia 7
Surt publicada la Biografia d’Ernest Lluch de Joan Esculies en castellà.
Dia 20
Presentació de la Biografia Ernest Lluch - Vilanova i la Geltrú. 20 de març a les 19h a Llorens
llibres amb Francesc Marc Álvaro i Juan Luis Ruiz.
Dia 20
Presentació del Llibre de la X Beca Ernest Lluch” - 'Perseguint la llibertat. La construcció de
l’espai socialista a Catalunya, 1945-1982' ,
Llibreria Laie (Barcelona)
Jaume Muñoz - Joan Fuster Sobrepere, i Amadeu Cuito Hurtado
Dia 22
Impacte dels criteris econòmics sobre la política educativa
Joan Subirats - Xavier Bonal.
Dia 19
Vida i obra d’Ernest Lluch
IES Ernest Lluch

Abril
Dia 2
Presentació de la Biografia Ernest Lluch - Igualada. 2 d’abril a les 20h a l'Ateneu Igualadí. Amb
Jordi Aymamí exalcalde d'Igualada.
Dia 9
Presentació de la Biografia Ernest Lluch - Santa Perpetua. 9 d’abril a les 19h CC El Vapor.
Dia 20
Presentació del Llibre de la X Beca Ernest Lluch” - 'Perseguint la llibertat. La construcció de
l’espai socialista a Catalunya, 1945-1982' ,
PSC Barcelona Miquel Iceta i Joan Fuster.
Dia 25
Fi termini presentació treballs beca de Batxillerat

Maig
Dia 3
Presentació de la Biografia Ernest Lluch - Reus: 3 de maig 19.30 seu Òmnium Baix Camp. Amb
Marc Arza i Joan Esculie

Dia 15
Presentació de la Biografia Ernest Lluch - Palamós: dimecres 15 de maig 2019, a les 19h a la
Biblioteca Lluís Barceló Pou de Palamós, amb Montserrat Tura
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Dia 17
Lliurament del Premi Ernest Lluch de Ciències Socials i Polítiques 2019
Es va atorgar el XIV Premi Ernest Lluch de Ciències Socials i Polítiques, al següent treball: La música
dels catalans deportats als camps de concentració nazis. Buscant la llum dins de la barbàrie, de
Ariadna Gómez Aroca, de l’Institut Oriol Martorell, Barcelona.
Dia 17
Arxiu Comarcal de la Garrotxa – Olot amb Quim Nadal
Presentació del Llibre de la X Beca Ernest Lluch” - 'Perseguint la llibertat. La construcció de
l’espai socialista a Catalunya, 1945-1982' ,
Dia 23
Presentació del Llibre de la X Beca Ernest Lluch” - 'Perseguint la llibertat. La construcció de
l’espai socialista a Catalunya, 1945-1982' ,
Llibreria 22 a Girona amb Quim Nadal i Quim espanyol 23 de maig.
Dia 22
L'Institut Ernest Lluch de Barcelona premia els millors relats de 1r d'ESO del curs 2018/2019
L'INS Ernest Lluch ha premiat els treballs corresponents a la convocatòria d'enguany del certàmen
literari que organitza el propi institut.
Dia 31
Diàleg 2 - Vilassar Cultura: finançament, gestió i promoció des de les institucions
Berta Sureda - Lluís Bonet

Juny
Dia 12
Models de Club. Estructura de propietat i governança
Acte FB Barcelona posposat
Dia 12
Jornada de Portes Obertes a l’Arxiu Ernest Lluch i Martín
Jornada de portes obertes de l’Arxiu Ernest Lluch i Martín per tal de donar a conèixer el seu fons
documental, coincidint amb el Dia Internacional dels Arxius.
Dia 12
Presentació del Llibre de la X Beca Ernest Lluch” - 'Perseguint la llibertat. La construcció de
l’espai socialista a Catalunya, 1945-1982 . Sarrià (Barcelona): Casa Orlandai, a les 19h. Amb
Borja de Riquer, historiador i rologuista del llibre i l'autor.
Dia 14
Presentació del Llibre de la X Beca Ernest Lluch” - 'Perseguint la llibertat. La construcció de
l’espai socialista a Catalunya, 1945-1982 . Canet de Mar: Amb Cristian Ferrer González
(historiador) i l'autor.

Juliol
Dia 5
Jornada sobre Municipis 2019 Intel·ligència artificial i digitalització als ens locals: prospectiva
i realitat
Genis Roca - Carles Ramió. Catedràtic de Ciència Política de la UPF.
Màrius Boada - Carmen Lavado – Sara Aguilar - Magda Lorente
Dies 8-9
Seminari UIMP – Big Data i Real World Data en l'anàlisi de l'usabilitat, seguretat i efectivitat de
medicaments, tecnologies i intervencions sanitàries
Encuentro «Ernest Lluch» - UIMP a Barcelona
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Agost
Dia 9
39 Festival de Músiques de Torroella de Montgrí La Grande Chapelle d'Albert Recasens va
interpretar a Soler i Scarlatti al Festival de Torroella - Concert a la memòria d’Ernest Lluch

Setembre
Dia 19
Diàlegs a València IVIE 1 - ¿Es necesario regular la migración interior y exterior en Europa
Anna Terrón – Sami Nair
Dia 25
Diàlegs a València IVIE 2 –¿ Migraciones y sostenibilidad del Estado de bienestar. ¿Sirven las
soluciones nacionales?
José Antonio Herce – Javier Moreno
Dia 26
Diàlegs Tardor Macaya 1 – Can Democracy Handle Climate Change? New consensus and
reflections on a new European green deal
Teresa Ribera – Ernest Urtasun

Octubre
Dia 3
Presentació del Llibre de la X Beca Ernest Lluch” - 'Perseguint la llibertat. La construcció de
l’espai socialista a Catalunya, 1945-1982 Girona: Dijous 3 d’octubre de 2019 a la Llibreria 22 de
Girona. Amb Quim Español, Quim Nadal i l’autor
Dia 3
Diàlegs Tardor Macaya 2 – Esfera pública i identitat cultural en l’era digital
Tiziana Terranova – Ingrid Guardiola
Dia 4
Presentació del Llibre de la X Beca Ernest Lluch” - 'Perseguint la llibertat. La construcció de
l’espai socialista a Catalunya, 1945-1982. Olot. Divendres 4 d’octubre l’Arxiu Comarcal de la
Garrotxa, a les 19 hores. Amb Quim Nadal i l’autor
Dia 10
Diàlegs Tardor Macaya 3 – Democràcia i precariat. Cap a noves relacions entre treball i
protecció social
Guy Standing – Daniel Raventós
Dia 11
Guy Standing – Conferència a la UPF – Conveni de col.laboració.
Dia 17
Diàlegs Tardor Macaya 4 – Reinventant el capitalisme. El futur del capitalisme i la democràcia
David Soskice – Branko Milanovic
Dia 15
Diàlegs a València IVIE 3 Democracia, gestión de la diversidad y prosperidad en Europa
Gemma Pinyol-Jiménez – Héctor Cebolla.
Dia 28
Diàlegs a València IVIE 4 – Del auge de los populismos al Bréxit: fundamentos económicos y
los condicionantes de la opinión pública
Fernando Fernández – Sandra León
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Dia 30
Diàlegs Tardor Macaya 6 - Les democràcies liberals inacabades Quin és el proper pas?
Daniel Innerarity - Miguel Poiares Maduro

Novembre
Dia 7
Diàlegs Tardor Macaya 7 - La fi de la confiança en les institucions Representació i polarització
política
Ignacio Sánchez Cuenca Robert Fishman
Dia 9
Concert en Memòria d’Ernest Lluch – Alaquàs
Dia 12
Diàlegs a València IVIE 5 – La competición internacional por el talento: riesgos y
oportunidades territoriales
Ana Revenga – Teresa Coelho
Dia 14
Diàlegs Tardor Macaya 8 – Rob-ètica Nous consensos en la relació humà-robot
Carme Torras.- Eduard Fosch
Dia 18
Seminari Ernest Lluch d’Economia a la UB – Orphan Drugs
Jorge Mestre – Joan Ramón Borrell
Dia 19
Presentació del Llibre de la X Beca Ernest Lluch” - 'Perseguint la llibertat. La construcció de
l’espai socialista a Catalunya, 1945-1982 - Lleida: Dimarts 19 de novembre de 2019. A la Llibreria
Caselles amb Conxita Mir i l’autor, a les 19 hores.
Dia 21
Homenatge a Ernest Lluch a l’Hospitalet de Llobregat
Dia 21
Concert de Santa Cecília en Memòria d’Ernest Lluch – Vilassar de Mar.
Dia 21
Homenatge a Ernest Lluch a Montmeló
Dia 22
Sessió Ordinària Patronat de la Fundació Ernest Lluch
Dia 22
L’accés a l'habitatge a la regió metropolitana de Barcelona
Carme Trilla - Consol Prados.
Dia 22
Atenea de Figueres - Conferència anual en memòria de l’Ernest
Dia 23
Homenatge a Ernest Lluch del PSC a Maià de Montcal
Dia 28
Diàlegs Tardor Macaya 5 Posposat – Proteccionisme i comerç mundial. Implicacions per a
Europa
Cecilia Mallmstrom – Federico Steinberg
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Dia 30
Presentació del Llibre de la X Beca Ernest Lluch” - 'Perseguint la llibertat. La construcció de
l’espai socialista a Catalunya, 1945-1982 La Seu d’Urgell: Dissabte 30 de novembre de 2019. A
l’Ateneu de l’Alt Urgell a les 19 hores, amb l’autor del llibre

Desembre
Dia 4
Conèixer Ernest Lluch - Xerrada al CEIP Ernest Lluch d'Abrera
Els vicepresidents Enric Lluch i Josep Maria Carreras i el director Ferriol Sòria, donen a conèixer la
vida i obra d'Ernest Lluch a l'alumnat de sisè curs.
Dia 12
Diàleg acadèmic i acte en record a Ernest Lluch a València Què és 'La via valenciana' al 2019?
Diàlegs acadèmics i acte en record a Ernest Lluch, a València
Paco Pérez – Joan Romero
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