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Els objectius de la Fundació es concreten, per una part, en mantenir viva la memòria 

d’Ernest Lluch, el seu pensament i la seva obra, i per l'altra fomentar la reflexió intel—

lectual, la producció acadèmica, els compromisos cívics i les aspiracions socials, culturals 

i esportives, tots ells camins oberts per Ernest Lluch. 

 
La Fundació pretén projectar a futur les inquietuds d’Ernest Lluch, esdevenint  un referent 

en els àmbits descrits anteriorment amb la voluntat de que la figura de Lluch no sigui un 

final sinó un inici generador de saber i reflexió per a la ciutadania. 

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

diferents eixos: 

 

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

i Europa. Aquest eix vehicula i centra la tasca de la Fundació cap a la vertebració 

d’un discurs a l’entorn de la manera d’entendre’ns des de la igualtat en la 

discrepància, treballant l’enginyeria social per al diàleg que pot tenir, d’alguna 

manera, el cas espanyol com a punt de partida i Europa com a marc d’arribada. 

 
La independència de la Fundació garanteix un tractament sense complexos però 

ferm en la defensa del diàleg per propiciar els acords que s’estimin oportuns en 

benefici de la convivència territorial. I ho fem partint de Lluch i des de Catalunya cap 

a Espanya. Es tracta d’analitzar i cercar l’arquitectura i l’estructuració territorial que 

permeti l’èxit de la convivència, per tal de garantir el respecte de la diversitat entre 

iguals i fomentar el reconeixement de la diversitat cultural i nacional, i la 

plurinacionalitat sense partir d’apriorismes, sense establir tractes discriminatoris o 

de subordinació. Entenem que, sens dubte, la dialèctica ha de ser l’eina per tal de 

superar conflictes en estats democràtics. 

 

Partim de la base que de les consegüents anàlisis econòmiques d’equitat, 

eficiència, eficàcia en el benestar de les persones i de les anàlisis de descentralització 

competencial i sectorial adequades, ha de ser possible projectar els fonaments 

d’una convivència harmònica i constructiva. 

 
Els objectius que es plantegen són: 

 
o Promoure el diàleg com a estímul i com atreviment 

o Fomentar la reflexió a l’entorn de temàtiques que generen discursos divergents 

als diferents territoris. 

o Copsar els instruments necessaris per al bon encaix i convivència territorial 

o Fomentar la recerca i la reflexió en aquest camp 

o Generar formació i transferència de coneixement 

o Proporcionar un instrument intel—ligent per a la resolució de conflictes 

1. El projecte de Treball de la Fundació Ernest Lluch 
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 Eix temàtic: estructura en quatre àmbits d’actuació les inquietuds polifacètiques 

d’Ernest Lluch, amb la doble voluntat de nodrir l’eix central plantejat i de continuar la 

tasca realitzada per la Fundació en aquests darrers cinc anys: 

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

principal la gestió del Fons i Arxiu Ernest Lluch, on s’inclou correspondència i 

documentació personal i familiar, així com la compilació de material generat per 

la participació d’Ernest Lluch als mitjans de comunicació. També s’ha treballat 

per publicar la seva bibliografia completa, per aconseguir uns volums complets 

d’homenatge acadèmic en el si de l’obra Miscel·lània, per reeditar obres seves i 

fomentar els estudis biogràfics, les exposicions i les monografies sobre la seva 

obra intel·lectual i política. 

o Acadèmic i universitari: L’actuació de la Fundació en aquest àmbit s’orienta a 

partir d’una doble font de reflexió i treball. D’una banda, la reflexió orientada a 

futur basada en el pensament i acció de Lluch i que es va concretant en l’estudi 

de les relacions econòmiques, de benestar social, les relacions culturals i de 

convivència i diàleg entre Catalunya, Espanya i Europa. D'altra banda, l’actuació 

ve orientada per la pròpia obra de Lluch i essencialment pels treballs que es 

proposava realitzar i que va deixar precisats en una Memòria que establí poc 

abans de la seva mort. Es tracta, doncs, de seguir les seves petjades i promoure, 

impulsar, estimular i ajudar a la recerca i a la realització del que era 

fonamentalment l’especialitat i el camp d’interès universitari de Lluch: la història 

del pensament econòmic. Així mateix, però, també hi entren aquells àmbits 

acadèmics que de resultes de la seva tasca com a polític i economista estudien 

la manera de conviure i relacionar-se entre els pobles d’Espanya. 

o Cívic i polític: La Fundació promou estudis, conferències, seminaris i publicacions 

entorn als temes que constituïren fonamentalment el compromís cívic i polític 

de Lluch, amb un esperit obert i dialogant com el que ell mateix exercí i predicà. 

Es tracta d’aprofundir en temes com la qualitat democràtica, el diàleg, l’estat del 

benestar, la sanitat, el civisme i les solucions constitucionals. 

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

individuals i col·lectives. Es va interessar per la pintura, l’escultura, l’arquitectura; 

fou un apassionat de la música, un amant de l’esport, del futbol, i un barcelonista 

militant. La Fundació ha dedicat també una part de les seves activitats a 

aquestes temàtiques tant pròpies de Lluch. 
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Memòria d’activitats 2020 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
  

2. Memòria detallada d’activitats 
per àmbits temàtics 

 

CATALUNYA 
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EIX INSTITUCIONAL 
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Miquel Iceta i Alicia Romero visiten la Fundació en els 
prolegòmens de l'homenatge a Ernest Lluch, a Vilassar de Mar 
 

Vilassar de Mar organitza un acte anual d'homenatge a Ernest Lluch que enguany va reunir 

als polítics Miquel Iceta, Alicia Romero i Francisco Zamora 

 

 
 

El record a Ernest Lluch es manté viu i es propaga, com va quedar ben pal·lès en el càlid acte 

d'homenatge organitzat pel PSC de Vilassar de Mar en motiu de la commemoració del 83è aniversari 

del naixement de l'enyorat economista i polític. L'acte  va tenir lloc divendres passat 24 de gener, a la 

sala d'actes de la Biblioteca Ernest Lluch de Vilassar de Mar -amb una nodrida presència de públic- i 

va estar protagonitzat pel primer secretari del PSC, Miquel Iceta, la diputada maresmenca al 

Parlament de Catalunya, Alicia Romero i el regidor i cap de llista en les passades eleccions municipals 

a Vilassar de Mar, Francisco Zamora. 

 

L'acte que va estar precedit per una trobada entre els tres ponents i els membres de l'executiva de la 

Fundació, Joan Majó (president) Josep Maria Carreras (Vicepresident i tresorer) i Joaquim Llach, 

així com el director, Ferriol Sòria. 
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La Fundació Ernest Lluch manté una trobada de treball amb el 
ministre de Sanitat, Salvador Illa 

  
  

 

  
 
El passat dissabte 10 d'octubre el ministre de Sanitat, Salvador Illa, va atendre a Barcelona, a una 

delegació de l'executiva de la Fundació Ernest Lluch (el president, Joan Majó; els, Enric Lluch i Josep 

Maria Carreras; el secretari, Mario Romeo, i el director Ferriol Sòria) amb la mirada posada als actes 

institucionals de commemoració dels 20 anys sense Ernest Lluch, en record a l’economista, polític i 

exministre de Sanitat i Consum, assassinat el 21 de novembre de l’any 2000. A la reunió, també hi 

assistí el subdelegat de Govern a Barcelona, Carlos Prieto. 

 

El ministre Salvador Illa es va mostrar interessat en participar i propiciar els actes de commemoració 

i record que tindran lloc a finals de novembre coincidint amb l’aniversari de la mort de Lluch. D’aquesta 

manera la reunió va ser ben profitosa a l’hora d’estrènyer llaços i propiciar un marc de col·laboració 

institucional entre la fundació i el Ministeri. 
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EIX DIÀLEG 
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Projecte “Diàlegs” de la Fundació Ernest Lluch 
 

 

Diàlegs 2 0 2 0  

Un món en combustió 
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Argumentari 

 

Un món en combustió 

 
 

La combustió és una reacció d’oxidació que, quan no és lenta, ve acompanyada de 

despreniment de llum i calor. En el cicle d’enguany mirarem els elements que hi son 

corruptes i els elements que hi poden néixer en un moment de transició. L’ètica 

pública posa en qüestió la nostra salut democràtica però la corrupció ja no és un 

element que ateny només a aquesta qüestió sinó que és avui, més que mai, una 

alteració que afecta el món material. Perquè no estem essent capaços de gestionar 

adequadament un món que ens està enviant alertes en forma de pandèmies, 

fenòmens meteorològics extrems i que, de la mà dels humans, està col·lapsant en 

allò que és més bàsic per sobreviure: l’aire, la terra, el mar. Podríem dir que estem en 

un món en combustió perquè no estem aprenent a gestionar el nostre model de 

convivència democràtica ni el nostre medi físic en un moment en el que tants 

paradigmes sembla que canvien. 

 

Si canalitzem bé l’energia alliberada en aquesta combustió tindrem foc nou. I per tant 

cal pensar en què hi diuen les noves generacions, i com donem resposta econòmica 

i sistèmica al canvi demogràfic, a la longevitat, a les nostre relacions comunitàries i 

de solidaritat, a com percebem i ens expliquem el món, en un context de reassignació 

de recursos també pel canvi climàtic que ha de fer replantejar-nos la nostra relació 

amb l’entorn. Hi ha por a un món vulnerable, pel canvi climàtic, per les pandèmies 

però també per la pregunta associada de quina governança de la inteligència artificial 

necessitem, i quina relació positiva entre aquesta, la super-intel·ligència i els éssers 

humans. Tots aquests reptes s’han de respondre analitzant l’economia, la salut, el 

clima, però també les ideologies i filosofies que actualment ens guien en un moment 

de marcs mentals i imaginaris compartits líquids que ens fan viure en la perplexitat. 

 

Vivim episodis democràtics intensos però no en podem gaudir plenament perquè 

teoria i experiència pràctiques tenen sovint significats divergents. És com si els grans 

consensos polítics sobre els que es va edificar la pau del 1945 i la base tecnològica 

que regia al segle XX, haguessin perdut la seva vigència molt abans de que 

n’apareguessin de nous i esdevinguessin identificables i estables Estem en un 

moment de combustió física i filosòfica? Econòmica i social? Democràtica? Quines 

respostes podem donar ja siguin locals o de governança mundial, multilateral i 

multinivell? 

 

Vivim en una democràcia en combustió. Si és així, qui doma el foc?  
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Diàlegs 2020 Un món en combustió 

-Cicle Palau Macaya Barcelona- 
 

 

 
Diàleg 1 

Dijous 8 d’octubre 2020 

 

Democràcies en combustió 

Reptes per a una transformació sostenible 
 
 

 José Maria Lassalle. Professor de Teoria i Filosofia del Dret a ICADE, i director del 
Forum Humanisme Tecnològic d’ESADE. Secretari d’Estat de societat de la informació i 
agenda digital (2016-2018) 
 

 Patrizia Nanz. Catedràtica de Transformative Sustainability Studies a la Universitat de 
Potsdam i directora científica a l’Institute for Advanced Sustainability Studies (IASS)  

 
 

 
Diàleg 2 
Dimarts 13 d’octubre del 2020 
*aquest diàleg s'iniciarà a les 18h 
 

 

La fi dels fets 

La lluita perduda per a una informació veraç 
 

 Esther Vera. Directora del Diari Ara. Periodista i politòloga especialitzada en relacions 
internacionals 
 

 Mariam Martínez Bascuñán.Professora de Ciència Política de la UAM. Exdirectora 
d’opinió del diari El País 

 
 

 

Diàleg 3 

Dimecres 28 d’octubre de 2020 

OK Boomer 

Les friccions de l’acord intergeneracional 
 

 
 Pablo Simón. Professor de Ciència Política al Departament de Ciències Socials de la 

Universidad Carlos III de Madrid. 
 

 Julio Pérez Díaz. Investigador a l’Institut d’Economia, Geografia i Demografia del 
Centre de Ciències Humanes  i Socials del CSIC 
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Diàleg 4 

Dimarts 10 de novembre de 2020 

 

Tèrmits a les institucions 

Corrupció i qualitat democràtica 

 
 

 Victor Lapuente. Senior Lecturer and Associate Professor en el Department of Political 
Science i Research Fellow al Quality of Government Institute (QoG Institute) de la 
Universitat de Göteborg. 
 

 Manuel Villoria. Catedràtic de Ciència Política i de l’Administració i Director de 
l’Observatori en Bona Governança de la Universidad Rey Juan Carlos 

 

 
Diàleg 5 

Dijous 12 de novembre de 2020 

 

El diàleg en temps d’acceleració 

Piropolítica i pensament mediambiental 
 

 
 Michael Marder. Professor investigador de Filosofia Ikerbasque a la Universitat del País 

Basc, UPV/EHU 
 

 Daniel Gamper. Professor de Filosofia Moral i Cap del departament de Filosofia a la 
Universitat Autònoma de Barcelona  

 

 
Diàleg 6 

Dijous 19 de novembre de 2020 

 

El futur de la salut pública 

L’impacte de les noves pandèmies i el canvi climàtic 
 

 María Neira. Directora del Departament de Salut Pública i Medi Ambient de 
l’Organització Mundial de la Salut (OMS) 
 

 Yayo Herrero. Antropòloga i enginyera agrícola. Professora d’educació ambiental i 
desenvolupament sostenible de la Càtedra UNESCO de la UNED. Excoordinadora 
d’Ecologistas en Acción 

 

 
Diàleg 7 

Dijous 26 de novembre de 2020 

 

El futur dels sistemes nacionals de salut després de l’impacte del 
COVID 19 
 

 Beatriz González López-Valcarcel. Catedràtica de Métodos Cuantitativos en 
Economía y Gestión de la Univ. de Las Palmas de GC. Presidenta sortint de la 
Sociedad Española de Salud Pública y Adm. Sanitaria 

  

 Jeffrey E. Harris Catedràtic d’Economia al Department of Economics at the 
Massachusetts Institute of Technology (MIT). Metge internista al Massachusetts General 
Hospital 
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Diàleg 8 

Dijous 3 de desembre de 2020 
 

Europa en combustió: noves prioritats 
 

 
 Cristina Gallach. Secretaria d’Estat d’Assumptes Exteriors i per a Iberoamèrica i el 

Carib 
 

 Federica Mogherini. Rectora del College of Europe. Alta representant de la Unió 
Europea per a Afers Exteriors i Política de Seguretat (2014-2019) 
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Diàleg x Diàleg 
Cicle Palau Macaya – Fundació ‘la Caixa’ 

 Barcelona 2020 
 
 

 
 

 
 
 
 

Diàleg 1 
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Crònica 

 

Lassalle i Nanz, inauguren el cicle de diàlegs 2020 parlant de 
democràcies en combustió 

 
Primer diàleg del cicle 2020 al Palau Macaya de la Fundació "la Caixa" 

 

"Lo que más necesita el ser humano hoy es libertad para entender, más que libertad para 

actuar. Pasar de Locke a Spinoza" va comentar José María Lassalle, sobre el liberalisme 

futur i posible, en el tram final del diàleg que va mantenir a distància amb Patrizia Nanz, en 

el que va ser el tret de sortida del cicle 'Un món en combustió' que impulsa la Fundació 

Ernest Lluch amb el Palau Macaya de la Fundació "la Caixa". 

 

 

A dos quarts de set de la tarda va començar el primer dels diàlegs d'enguany del cicle de reflexió i 

pensament "Un món en combustió" i que per a l'ocasió comptava amb la intervenció de dues figures 

clau en la prospectiva i anàlisi de les societats actuals. D'una banda, i des del bell mig de la sala d'actes 

del Palau Macaya, hi havia en José Maria Lassalle, professor de Teoria del Dret i Filosofia del Dret a 

ICADE i director del Fòrum d’Humanisme Tecnològic d’ESADE. Secretari de l’Estat espanyol de la 

Societat de la Informació i Agenda Digital (2016-2018) i secretari d’Estat de Cultura (2011-2016). Des 

de les diverses pantalles de la sala d'actes (es va comptar amb un sold out, amb seguiment escrupolós 

de les mesures Covid per a actes culturals) Patrizia Nanz, catedràtica i professora d’Estudis de 

Sostenibilitat Transformativa a la Universitat de Potsdam i directora científica de l’Institut d’Estudis 

Avançats de Sostenibilitat (IASS), de la mateixa ciutat alemanya. 

 

El diàleg va arrencar amb dissertacions inicials d'ambdós dialoguistes, com aquestes de Lassalle 

plenes de gravetat -"en este mundo en combustión las democracias parecen estar abrasadas" i rigor: 

" hay una sentimentalización y polarizacion de las experiencias políticas que acompañan ala 

ciudadania que estan descompoiendo los marcos deliberativos y de racionalidad que permitia el 

consenso, el diálogo y la articulacion de una sociedad democratica con las claves de una modernidad 

ilustrada". Nanz, va partir d'Habermas i Arendt per incidir que la complexitat del mon actual tensiona 

sistemes democràtics nascuts fa poc mes d'un segle i que això sobretot es fa palès amb l'aparició de 

cambres de ressonancia que fragmenten l'experiencia social i comunitària compartida. 

 

Aquest diàleg titulat "democràcies en combustió" va transcorrer dins dels paràmetres de la conversa 

còmplice i el debat expert, malgrat les particularitats tècniques de tota videoconferència es va poder 

gaudir d'una excelent experiència que va comptar amb la càlida acollida de públic, tan presencial com 

via streaming. Un diàleg inaugural d'alçada intel·lectual, mirada atenta i severa a un futur incert i no del 

tot encoratjador per a la salut democratica a Occident, i un punt i seguit a un conjunt de diàlegs que 

giraran entorn la idea d'un món en combustió. 

 

 

Dimarts vinent 13 d'octubre, a les sis de la tarda, al Palau Macaya i per streaming, el cicle continua 

amb el diàleg 'La fi dels fets' sobre comunicació, fake-news i la veracitat de les notícies, amb dues 

grans protagonistes com Esther Vera i Mariam Martínez Bascuñan. No us el perdeu! 

 

 

 

 

http://www.fundacioernestlluch.org/ca/activitat/d1-democracies-en-combustio
http://www.fundacioernestlluch.org/ca/activitat/d2-la-fi-dels-fets
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Galeria 
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Diàleg 2 
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Crònica 

 

Esther Vera i Mariam Martínez Bascuñan invoquen el dret a la 

informació veraç 
Segon diàleg del cicle 2020 ‘Un món en combustió’ al Palau Macaya 

 

 
La directora del diari Ara, Esther Vera, i la professora de Ciència Política de la UAM i 

exdirectora d’opinió del diari El País, Mariam Martínez Bascuñan, van protagonitzar ahir 

dmiarts 13 d’octubre un interessant diàleg sobre el periodisme, la veritat i la gestió de la 

informació, a la sala d’actes del Palau Macaya, de la Fundació "la Caixa". 

 

Durant els darrers cinc anys ens hem familiaritzat amb conceptes com ara fake news, fact-checking 

o notícia viral, de tal manera que ja han transcendit el seu marc d’incidència inicial. S’han convertit 

en puntes d’un iceberg molt més gran que inclou polítiques que van des de la geoestratègia fins als 

interessos que es mouen a l’entorn de les redaccions i les cuines dels diferents mitjans. És en aquest 

moment de debilitat dels mitjans de comunicació que el periodisme torna a ser essencial per tal de 

descodificar la desinformació i la censura derivada de la sobreinformació. Per això ressona amb 

força la pregunta sobre com es pot enfortir la democràcia des dels mitjans de comunicació? 

 

Per a les dues dialoguistes la resposta no es senzilla. Segons Mariam Martínez Bascuñan el context 

social actual caracteritzat per la crisi del món en comú dificulta que qüestions com la veritat, 

l’objectivitat o la neutralitat esdevinguin centrals o gaudeixin el respecte dels discrepants. Per Esther 

Vera, part de la solució radica en el bon fer periodístic i en la confiança dels lectors, per tal que entre 

tots els agents implicats se superi el periodisme de trinxera. I és que el que està en joc, més enllà 

de la pervivència dels mitjans de comunicació afectats per una triple crisi (econòmica, de credibilitat 

i tecnològica) és la supervivència de la democràcia, de la confiança dels ciutadans amb els 

intermediaris, amb els mitjans, amb les institucions, el que està realment en joc. Segons Martinez-

Bascuñan vivim un període postpopulista, on el problema no rau tan en combatre les mentides amb 

veritats sinó en deixar d’enfocar o desenfocar fets noticiables per tal d’afavorir una o altra agenda 

política. Per això Esther Vera posa l’accent en el fet que “ni tots els polítics son iguals ni tots els 

mitjans fan bon periodisme”, per tal d’abandonar cert corporativisme encobridor de males praxis. 

 

El diàleg, amè i dinàmic, va anar repassant diferents punts amb la confiança posada en la necessitat 

de disposar de bon periodisme i de mitjans de confiança, al mateix temps que s’ha d’avançar 

decididament amb canvis que permetin fidelitzar nous lectors. En aquest sentit Martínez Bascuñan 

esgrimia l’encert en donar tribuna a noves veus, amb relats i vivències diferents, com pot ser la 

incorporació de més dones a les seccions d’opinió dels diaris. Per Vera, la lluita per incorporar nous 

lectors joves no està perduda, al contrari, té camp per córrer i es mostra convençuda que un jove 

avui pot tenir tant o més accés a la informació veraç i contrastada, que els joves que van 

protagonitzar la transició. Això sí, per Vera es necessari que els diaris desafiïn al seu lector mitjà, ja 

sigui amb noticies o opinions que ampliïn la línia editorial del diari al seu públic potencial. 

 

Dimecres 28 d'octubre, a dos quarts de set de la tarda, al Palau Macaya i per streaming, el cicle 

continua amb el diàleg Ok, Boomer!  protagonitzat pel politòleg Pablo Simón i el demògraf Julio 

Pérez Díaz, sobre la conflictivitat i la cooperació intergeneracional. 
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Galeria 
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Diàleg 3 
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Crònica 
 

 

Pablo Simón i Julio Díaz dialoguen sobre acords i friccions 

intergeneracionals 

Tercer diàleg del cicle 2020 ‘Un món en combustió’ al Palau Macaya 
 

Amb ‘Ok, boomer’, el professor de Ciència 
Política al Departament de Ciències Socials de la 
Universitat Carlos III de Madrid, Pablo Simón -
des de Barcelona- i Julio Pérez Díaz, 
investigador del Consell Superior 
d’Investigacions Científiques (CSIC) a l’Institut 
d’Economia, Geografia i Demografia del Centre 
de Ciències Humanes i Social -des de Madrid-el 
passat dijous 28 d’octubre van protagonitzar un 
interessant diàleg sobre la qüestió generacional. 

 
“En España hemos vivido un cambio 
demografico muy rapido y estamos conviviendo 
generaciones socializadas en entornos muy 
distintos”. Amb aquesta constatació, Pablo 
Simón fixava un dels eixos de la conversa entre 

dos experts i entre dues perspectives analítiques plenament complementàries com son la demografia 
i la politològica. La mirada a llarg termini i als aspectes estructurals dels canvi socials la va aportar des 
de casa seva, el demògraf de la sala, Julio Pérez, mentre que la radiografia del moment va anar 
acàrrec d’un Pablo Simón, que acaba de publicar ‘Corona. Política en tiempos de pandèmia (Debate) 
i de coordinar l’Encuesta Nacional de Juventud 2019. 

I és que alguns dels tòpics que últimament operen en clau de conflicte generacional caricaturitzen un 
fenomen real: la ruptura dels models socials, econòmics, polítics, tecnològics i energètics compartits 
que havien predominat des de la segona meitat del segle XX. Però si bé és cert que s’observen friccions 
que dificulten seriosament el diàleg intergeneracional, també ho és que poden ser generadores de 
noves enteses i potencialitats. En aquest sentit, Julio Pérez es va mostrar més optimista i esperançat 
sobre el pervindre dels joves, a qui els hi augura un futur millor del que ara s’imaginen. Pablo Simon, 
al seu torn, va matisar que el conflicte generacional mai és nítid, doncs vivim en realitats molt 
transaccionals i més a Espanya, on la convivència intergeneracional és de les més altes del món. En 
canvi, Simón, sense caure en el catastrofisme si que va trobar oportú ressaltar que si bé la COVID-19 
no suposa un punt d’inflexió si que serà una mena d’accelerador de canvis i que al sortir de la crisi la 
societat serà diferent, i en certs aspectes no necessàriament millor. 

Segons Pérez, la crisi de la COVID-19 no originarà cap revolució demogràfica ni canvi de tendència al 
respecte del creixement vegetatiu, per la cual cosa es mantindran els esquemes actuals de millor 
esperança de vida, gestació tardana i taxa reproductiva d’entre 1 i 2 fills per família. Pablo Simón, va 
posar especial èmfasis en qüestions relatives als joves, que si que seran una generació amb 
possibilitats d’accedir a feines més tecnològiques, sempre i quan a Espanya se solucioni el greu 
problema que suposa tenir un percentatge molt elevat de joves que ni treballen, ni estudien, “ni pueden 
permitirselo”.Aspecte que també es vincula a l’alta edat d’emancipació dels joves i de la gran 
dependència econòmica que tenen amb els pares, o amb cada cop més casos, els avis. Aspecte que 
també es vincula a l’alta edat d’emancipació dels joves i de la gran dependència econòmica que tenen 
amb els pares, o amb cada cop més casos, els avis.Per tot això, Simón posa èmfasi en les vàries i 
diferents desigualtats que atravessen el factor generacional, ja que cada vegada més, el patrimoni 
material i llegat cultural de la família, execiran de factors diferencials, generadors de seguretat i de 
desigualtat. Un fet que Díaz comparteix i que sosté al afirmar que la família és un factor clau a Espanya, 
on d'una banda no reptotes les ajudes institucionals que convindria, però que d'altra banda exerceix 
una influència enorme en el progrés social. I adverteix que es corre el greu risc de perpetuar 
desigualtats socials si no se solucionen els dèficits educatius i socials. 

http://www.fundacioernestlluch.org/ca/activitat/d4-ok-boomer
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El diàleg, va mantenir un ritme àgil en tot moment i va ser fluïd, rigoroós i ponderat. Per a totes aquelles 
persones interessades en aquest diàleg, a continuació trobreu la versió integre en vídeo. Els diàlegs 
d'enguany combinen presencialitat i virtualitat i es poden seguir en, streaming des dels canals de la 
Fundació “la Caixa”. 

El proper diàleg reunirà a Víctor Lapuente i Manuel Villoria per dialogar sobre corrupció i qualitat 
democràtica, a ‘Tèrmits en les institucions’ (dimarts 10 de novembre a les 18:30h). 

 
Video 
 
 

 
 
 
Fotos 
 
 

 

http://www.fundacioernestlluch.org/ca/activitat/d3-termits-a-les-institucions
https://palaumacaya.org/ca/p/-ok-boomer-les-friccions-de-l-acord-intergeneracional_a12650013
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Diàleg 4 
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Crònica 
 

Apunts per evitar la corrupció i promoure la qualitat democràtica, 
de la mà dels professors Villoria i Lapuente 
 
Quart diàleg del cicle 2020 ‘Un món en combustió’ al Palau Macaya - Emissió 
exclusiva en streaming 
 
 
Amb ‘Tèrmits a les institucions’, el professor del Departament de Ciències Polítiques i investigador 
en el Quality of Government Institute (QoG Institute) de la Universitat de Göteborg, Víctor 
Lapuente -des de Barcelona- i Manuel Villoria, catedràtic de Ciència Política i de l'Administració i 
director de l'Observatori en Bon Govern de la Universidad Rey Juan Carlos l -des de Madrid- van 
protagonitzar un interessant diàleg sobre corrupció i qualitat democràtica, que es va emetre en 
directe per streaming, ahir, dimarts 10 de novembre. 
 
"A Espanya hi ha més percepció de corrupció que no pas evidències de viure en un sistema de per 
si corrupte on els suborns estiguin a l'ordre del dia". Amb aquesta potent premisa de sortida el 
professor Lapuente situava el diàleg dins del marc que engloba conceptes claus com el de 
confiança, transparència, retiment de comptes i responsabilitat. 
 
La conversa còmplice entre dos acadèmics experts en la matèria va permetre entrellaçar conceptes 
i definicions a l'hora que es donaven explicacions oportunes, tant sobre les causes com sobre  les 
conseqüències de determinats fenòmens. Per Villoria, una de les especifitats d'Espanya la trobem 
amb unes fortes connexions sentimentals i de parentiu, dins del poder polític i econòmic, o entre ells. 
LA sensació de favoritisme permanent és la que per Lapuente provoca l'elevada percepció de 
corrupció quan en realitat aquesta és més excepcional que sistèmica. D'aquí també venen les 
actituds de confiança i en el seu defecte, decepció ver les lleis i polítiques de transparència. I és que 
ambdós dialoguistes coincidiren en senyalar el retimet de comptes com a pràctica a potenciar, doncs 
és especialment deficitària en un país on ningú dimiteix ni dona masses explicacions públiques però 
en el que el sistema públic funciona sense sobrecostos, suborns ni altres procediments delictius o 
arbitraris. Al contrari, el sobrepès de la burocracia és el que sovint dificulta una millor percepció sobre 
el funcionament de les nostres institucions. 
 
Aquestes i altres qüestions vinculades a la corrupció i qualitat democràtica, tals com l'exemplaritat 
de funcionaris i governants o les necessàries millores de la democràcia interna dels partits polítics 
les trobaràs en aquest interessant diàleg que el pots veure íntegre, aquí: 
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Diàleg 5 (Canvi de data al dijous 28 de novembre) 
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Crònica 
 

Gamper i Marder dialoguen sobre piropolítica, acceleració i 
pensament mediambiental 
Cinquè diàleg del cicle 'Un món en combustió al Palau Macaya 
 
Amb El diàleg en temps d'acceleració, el professor investigador de Filosofia Ikerbasque a la 
Universitat del País Basc, UPV/EHU, Michael Marder, i el professor de Filosofia Moral i cap del 
Departament de Filosofia de la Universitat Autònoma de Barcelona, Daniel Gamper, varen mantenir 
una fluida conversa sobre un dels elements clàssics o elements de la natura com és el foc, a través 
del qual es va vertebrar una apassioannt reflexió sobre el temps i la societat contemporània. 
 
I és que dels quatre elements que representaven la matèria en l’antiguitat clàssica, és el foc el que 
representa millor el punt d’inflexió polític que caracteritza la hipermodernitat. El foc constitueix 
l’element incandescent que envolta, com a risc i possibilitat extrema, el llenguatge i la pràctica de la 
política en l'era de l'antropocè. Segons Marder, el foc és l'element que millor sintetitza la incertesa 
del moment i el seu diàleg amb les certeses del passat. Gamper, és qui posa l'accent en aquesta 
característica que connota les societats actuals i que impossibilita el poder retenir, el poder pausar i 
el poder gaudir la nostra quotidianitat. 
 
Aquest diàleg entronca directament amb la temàtica general del cicle i serveix de marc conceptual 
per entendre les característiques i designis d'un món en combustió. 
 
Pots visionar i gaudir d'aquest diàleg, aquí: 
 
 

 

  

https://youtu.be/dIBPGMvEQsQ


34 

 

 

 
 

  



35 

 

 

 
 

 

 
 

  

Diàleg 6 
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Crònica  

 

María Neira i Yayo Herrero dialoguen sobre el futur de la salut 
pública 
Sisè diàleg del cicle 2020 ‘Un món en combustió’ al Palau Macaya 
 

 

Amb ‘El futur de la salut pública’, la Dra. María Neira, actual directora del Departament de Salut 
Pública i Medi Ambient de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) i la professora d’educació 
ambiental i desenvolupament sostenible de la Càtedra UNESCO de la UNED, antropòloga, 
enginyera agrícola. i excoordinadora d’Ecologistas en Acción, Yayo Herrero, van protagonitzar un 
interessant diàleg sobre l’impacte de les noves pandèmies i el canvi climàtic en la salut pública, que 
es va emetre en directe per streaming, ahir, dijous19 de novembre. L'acte es va celebrar sense 
públic assistent seguint les vigents mesures preventives de la COVID-19 i es va emmarcar dins dels 
actes d'homenatge i record a Ernest Lluch, en vigílies dels vint anys del seu assassinat. 
 
D’acord amb dades de l’OMS, sabem que es podria prevenir prop del 25 % de la càrrega de 
morbiditat mundial centrant l’atenció en la reducció dels factors de risc socials i mediambientals. I 
també sabem que per abordar els determinants mediambientals de la salut és indispensable fer-ho 
en col·laboració amb altres sectors econòmics (energia, transports, agricultura, indústria). L’element 
sistèmic hi és clau, i repensar la relació dels diferents components d’aquest triangle (salut, economia, 
medi ambient) determinarà el benestar de l’espècie humana i les nostres formes de convivència. En 
això, ambdues dialoguistes hi van estar plenament d'acord i aquest fou, precisament el punt de 
partida d'un diàleg fluid i còmplice malgrat la distància i la virtualitat. 
 
Per la Dra. Neira, els reptes de la salut pública passen ineludiblement per l'encaix de les mesures 
preventives en la realitat de l'entorn, ja que amb una mirada global com la seva, l'atenció a les 
necessitats i l'establiment de prioritats passa per conèixer bé les realitats on es vol incidir. Amb 
referències al seu passat de metgessa sense fronteres, exposava tan la necessitat d'actuar des del 
terreny (local i municipal) com de planificar i protocolitzar bé el conjunt de mesures i accions a 
realitzar (governança multilateral). Al seu torn, Yayo Herrero va aprofundir en els determinants 
mediambientals a l'hora de parlar de salut pública i va acabar reivindicant l'activisme i defensant el 
paper clau d'una ciutadania activa, conscient i reivindicativa a l'hora d'incidir en les polítiques de 
salut, per tal d'anar cap a models socials més sostenibles i saludables. 
 
I amb aquest clam d'esperança es va cloure el primer dels dos diàlegs de temàtica sanitària del 
cicle 'Un món en combustió'. El següent tindrà lloc dijous vinent 26N a les 18:30h i versarà sobre El 
futur dels sistemes nacionals de salut després de l’impacte del COVID 19, amb Beatriz González 
López-Valcarcel i Jeffrey E. Harris 
 
Podeu accedir al vídeo íntegre, aquí:  
 

  

http://www.fundacioernestlluch.org/ca/actualitat/veure/comunicat-de-la-fundacio-ernest-lluch
http://www.fundacioernestlluch.org/ca/activitat/un-mon-en-combustio
http://www.fundacioernestlluch.org/ca/activitats
http://www.fundacioernestlluch.org/ca/activitats
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Diàleg 7 
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Crònica  

 

 

Els sistemes nacionals de salut, durant i després de la Covid-19, 
una mirada comparada Espanya-Estats Units 
 
Setè diàleg del cicle 'Un món en combustió' emès en streaming des del 
Palau Macaya 

 

 

Amb 'El futur dels sistemes nacionals de salut després de l’impacte de la Covid-19’, la 
catedràtica de Mètodes Quantitatius en Economia i Gestió de la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria i presidenta sortint de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración 
Sanitaria, Beatriz González López-Valcarcel i el Dr. Jeffrey E. Harris, catedràtic d’Economia al 
Department of Economics at the Massachusetts Institute of Technology (MIT) i metge internista al 
Massachusetts General Hospital, van protagonitzar un diàleg oportú i necessari sobre l’impacte de 
la Covid-19 en els sistemes de salut, especialment en la visió comparada entre el cas espanyol i el 
nordamericà. El diàleg va comptar amb la participació en l'obertura del patró de la Fundació i 
professor d'economia de la salut a la UPF, Jaume Puig-Junoy, qui va procedir a la contextualització 
de la temàtica i a la presentació dels dialoguistes. 
 
I és que amb aquesta pandèmia els Sistemes Nacionals de Salut (SNS) s’han vist interpel·lats pels 
seus professionals i per la mateixa ciutadania, que els ha redescobert com un pilar del seu benestar 
però els reptes passen també per garantir-ne la sostenibilitat econòmica. Segons Beatriz Gonzalez 
els 35 anys que han passat des de l’aprovació de la Llei general de sanitat impulsada pel ministre 
Ernest Lluch són un motiu més per reflexionar sobre les necessitats i els reptes del SNS del segle 
XXI, que en bona part ja s'havien d'afrontar abans de la Covid-19, per la qual cosa la pandèmia ha 
significat un element accelerador de polítiques i passos que ja s'havien de dur aterme. Tanmateix, 
la catedràtica també alerta de nous impactes i de la combinació de tres factors: avançar en les 
millores del SNS d'abans de la pandèmia, assumir la importancia de la despesa i inversió en salut 
pública, atenció primaria i gestió de lapandèmia amb criteris costo-efectius rellevants, i per últim 
atendre al repte que suposa l'entrada del big data i la tecnologi de la salut en l'alteració d'equilibris 
público-privats. 
 
Segons el DR. Harris, l'impacte de la Covid-19 als Estats Units s'ha de veure des del context social, 
sanitari i també polític, doncs amb el canvi de president de Trump per Biden, la política sanitaria farà 
un tomb cap a paradigmes més propers a l'anomenat Obamacare. En aquest sentit, exposa que el 
sector privat s'ha quedat reclòs en la telemedecina i que ha augmentat el prestigi i confiança amb el 
sector públic. En canvi, els temors de la professora Gonzalez sobre l'auge de les asseguradores i 
mútues de salut privada a Espanya es fonamenten en el que els especialistes anomenen "procés 
de llatnoamericanització dels sistemes nacionals de salut" on el sector públic cobreix la despesa i 
processos i intervencions quirúrgiques més costoses, mentre que les atencions mèdiques més 
recurrents i quotidianes es realitzen en el sector privat, desagnant així el pilar sobre el qual es va 
construir el Sistema Nacional de Salut espanyol que esbasa en una atenció integral ja des dels 
centres d'atenció primària i de proximitat. 
 
El diàleg va transcórrer dins dels paràmetres comparatius de dues realitats sociosanitàries ben 
diferents, però amb el denominador comú de millorar els respectius Sistemes Nacionals de Salut, 
durant i després de l'impacte de la Covid-19. Ambdós ponents van aportar dades interessant com 
ara que el cost-efectivitat de mesures preventives com l'us de mascareta, distanciament, rastreig i 
aíllament en casos de necessitat, és de 1 a 7, segons  Beatriz Gonzalez. Per tant, són mesures que 
convé aplicar per tal d'evitar despeses set vegades més grans. D'altra banda, el Dr. Harris va 
exposar que un dels aspectes que s'estan contemplant seriosament des de salut pública és la 
d'estimular la participació cutadana en la campanya de vacunació de la Covid-19, i que una de les 
mesures seria la de pagar diners a qui vulgui vacunar-se, doncs de moment els índexs de 
predisposico a vacunar-se no arriben al 505, segons les darreres enquestes al respecte. 
 
Tothom que ho desitgi pot visionar aquest diàleg, aquí:  

http://www.fundacioernestlluch.org/ca/activitat/d7-el-futur-dels-sistemes-nacionals-de-salut-despres-de-l-impacte-del-covid-19
https://youtu.be/_yXgaqqI7Sg
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Diàleg 8 
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Gallach i Mogherini clouen el cicle de diàlegs d'enguany amb els 
reptes de l'Europa post-Covid 
 
Vuitè i darrer diàleg del cicle 'Un Món en combustió' al Palau Macaya 
 

 

 
 
Amb 'Europa en combustió: noves prioritats' la secretaria d'Estat d'Assumptes Externs i per a 
Iberoamérica i el Carib, Cristina Gallach, i la rectora del College of Europe i Alta representant de la 
Unió Europea per a Assumptes Exteriors i Política de Seguretat (2014-2019). 
 
Federica Mogherini, varen cloure el cicle de diàlegs d'enguany dedicat a 'Un món en combustió' en 
un acte semi-presencial, amb presència de públic d'acord amb el compliment de la normativa vigent, 
i amb les intervencions de Gallach des del palau Macaya i de Mogherini des de la seu del College 
of Europe, a Bruges (Bèlgica). L'acte va comptar amb la participació inicial d'Anna Terrón (Directora 
de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP)) 
com a introductora de l'acte i de les ponents, i va cloure amb les paraules del president de la 
Fundació Ernest Lluch, Joan Majó qui va ressaltar l'excepcionalitat del cicle d'enguany, marcat per 
la Covid-19  i per la forta petjada del llegat de Lluch, vint anys després del seu assassinat. 
 
La Unió Europea viu sumida en una profunda crisi multicausal des de fa una dècada. Per tot plegat, 
alguns vaticinen un col·lapse del model econòmic, social i cultural europeu. D’altres, en canvi, hi 
saben veure l’oportunitat per progressar en grans reformes estructurals. Hi ha qui, per contra, faria 
una esmena a la totalitat i construiria una nova Unió Europea. Amb tot això, la crisi de la Covid-19 
ha reconfigurat totes les polítiques previstes per a aquest mandat 2019-2024, que just fa un any es 
va posar en dansa. Estem davant d’una Europa en combustió? 
 
Amb aquest punt de partida Cristina Gallach va situar d'entrada els reptes en matèria de cohesió i 
de gestió de la crisi de la Covid-19, entenent-los també com una oportunitat de proporcionar i garantir 
el benestar necessari entre els ciutadans de la Unió. Per això es va mostrar convençuda que amb 
la vacuna i la lluita contra la Covid-19, Europa en sortirà reforçada. Tanmateix va alertar de les 
dificultats internes que tensionen l'assoliment d'acords més amplis i consensuats que ajudarien a 
projectar millor la gran tasca que s'impulsa des de la UE, així com agilitzar les ajudes i estímuls 
economics necessaris.  Mogherini va fer una extensa i acurada panoràmica de la situació 
geopolítica i geoestrategica, remarcant els èxits assolits en matèria d'integració i de ressolució de 
conflictes, a la vegada que mencionava els reptes pendents en política exterior,  ja que venim d'uns 
anys marcats pel Brexit i els canvis profunds en política exterior de l'administració Trump, qüestions 
que ara, amb la presidència de Biden podrien canviar notablement. 
 
El diàleg va reunir coneixement expert i voluntat divulgadora de part de dues ponents de luxe que 
van teixir una conversa còmplice malgrat certes dificultats tècniques alienes a l'organització. 
 
Pots visionar i gaudir d'aquest diàleg, aquí:  
 
 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=lYxN9bkabns&feature=emb_logo
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Editat a finals de setembre de 2020 en castellà per Editorial Milenio i la Fundació Ernest Lluch, el 

llibre resultant del Cicle de Diàlegs 2019 consta de 256 pàgines i permet copsar l'essència dels 

diàlegs d'un cicle que, prop d’un any després de la seva edició, manté tota la seva vigència i 

actualitat. 

 

 

 
  

Novetat editorial 2020 

‘8 Diálogos sobre Democracias perplejas’ 
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Els vuit diàlegs sobre 'Democràcies Perplexes', novetat 
editorial d'aquesta tardor 
 

S'acaba de publicar el llibre resultant del Cicle de Diàlegs 2019, que va tenir lloc al Palau Macaya 

de la Fundació "la Caixa" els mesos d'octubre i novembre de l'any passat. Es tracta d'un nou llibre 

editat per Milenio i que al llarg de 256 pàgines permet copsar l'essència dels diàlegs d'un cicle que, 

un any després de la seva edició i amb plena crisi per la pandemia de la COVID-19 entremig, 

manté tota la seva vigència i actualitat. Aquesta publicació, ja està a la venda a les llibreries 

i online, a la pàgina web de l'editorial, aquí. 

 

'8 diálogos sobre democracias perplejas' exposa en ordre cronològic els vuit diàlegs realitzats, 

mantenint així una nítida correspondència amb el disseny del projecte que es va concebre com un 

viatge d'anada i tornada als reptes principals que atenallen les democràcies liberals. 

 

El llibre arrenca amb un diàleg de títol inequívoc: La democràcia pot revertir el canvi climàtic? 

protagonitzat per la ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera i per l'europarlamentari i 

vicepresident de Els Verds- Aliança Lliure Europea al Parlament europeu, Ernest Urtasun. Es tracta 

d'un diàleg en plena sincronia amb el momentum ecologista que es viu a tot el 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, impulsada per la jove activista Greta Thunberg i el moviment 

http://www.fundacioernestlluch.org/ca/activitat/democracies-perplexes-formulant-nous-consensos
https://www.edmilenio.com/esp/8-dialogos-sobre-democracias-perplejas.html
https://www.edmilenio.com/esp/8-dialogos-sobre-democracias-perplejas.html
https://www.edmilenio.com/esp/8-dialogos-sobre-democracias-perplejas.html
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#FridayforFuture. Qüestions 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'estreta vinculació entre l'exercici actiu eficient 

de la democràcia amb la urgència de l'acompliment de l'agenda verda, van centrar bona part 

d'aquest interessant diàleg. 

 

El segon capítol s'endinsa en els secrets de l'àgora pública en temps digitals, de la mà de dues 

expertes en comunicació, xarxes socials i transformacions culturals com són la sociòloga i 

professora de la Universitat l'Orientale de Nàpols, Tiziana Terranova i la professora, investigadora 

cultural, directora i assagista, Ingrid Guardiola. Amb l'impacte social dels smartphones i les 

interessants al·lusions a Habermas i altres teòrics, es teixeix una conversa que desemboca en la 

crítica a l'anomenat capitalisme de plataformes, la dataficació i l'adéu a la intimitat, com a mostra 

d'algunes de les referències més destacades sorgides a la calor d'un diàleg còmplice, fluid, lúcid i 

pausat. 

 

En tercer lloc, tenim una immersió als conceptes de precariat, democràcia i renda bàsica universal, 

de la mà de dos referents internacionals en la matèria, com són els economistes i professors, Guy 

Standing i Daniel Raventós. El lector apreciarà la capacitat comunicativa i el bagatge cultural de 

tots dos dialoguistes al lliscar per l'espiral de conceptes que ens proposen en aquest diàleg per 

abordar qüestions de gran transcendència com el futur de la feina, l'aparició del precariat com a nova 

classe social, una revaloració dels béns comuns, l'impuls d'una xarxa mundial favorable a la renda 

bàsica universal, o la vigència i retorn al concepte de llibertat republicana, entre d'altres. 

 

Per al diàleg 'Reinventant el capitalisme. El futur de l'capitalisme i la democràcia 'es va comptar amb 

la participació dels reconeguts economistes, Branko Milanovic (visiting Presidential Professor a la 

Graduate Center City University of New York, Sènior Scholar a Stone Center for Socio-económic 

Inequality i Professor visitant a l'IBEI ) i David Soskice (catedràtic d'Economia i Ciència Política i 

Fellow of the British Academy a l'Department of Government de la London School of Economics), 

encara que aquest últim ho va fer des del Regne Unit via videoconferència. Els temes destinats a 

ser abordats convergeixen en interrogar-se sobre el futur del capitalisme, però també en qüestions 

crucials com la generació i gestió de la desigualtat econòmica, la incidència de el paper de l'educació, 

la conjunció entre capitalisme i democràcia - i més ara que el capitalisme ha quedat sol i que la 

democràcia no ha de ser el seu garant- doncs hi ha exemples com la Xina, on el capitalisme funciona 

sense democràcia liberal (Milanovic). 

 

El cinquè capítol condensa la conversa entre Cecilia Malmström (comissària de comerç de la Unió 

Europea) i Federico Steinberg (analista de Reial Institut Elcano), els qui protagonitzen un magistral 

diàleg crepuscular sobre les implicacions europees de el comerç internacional. Davant d'una qüestió 

plena d'arestes, tacticismes i interessos com és el marc de les relacions comercials internacionals, 

el lector agrairà -i molt- tant la didàctica emprada com l'atreviment de tots dos dialoguistes, en un 

exercici d'alta qualitat dialèctica. 

 

Si les democràcies liberals eren el subjecte de l'cicle, l'objectiu era el de posar llum a les incerteses 

que caracteritzen les societats democràtiques, totes elles alterades i algunes, especialment irritades. 

El sisè capítol aprofundeix sobre les claus interpretatives per democràcies perplexes, de la mà de 

veus sàvies com les de Daniel Innerarity (Catedràtic de Filosofia Política a la UPV / EHU i 

Investigador a la Fundació Ikerbasque de Ciències) i Miguel Poiares Maduro (director de l'School 

of Transnational Governance a l'European University Institute de Florència). 

 

El setè capítol exposa el diàleg entre Ignacio Sánchez Cuenca (director de l'Institut Carlos III-Juan 

March de Ciències Socials i professor de Ciència Política a la Universitat Carlos III de Madrid) 

i Robert Fishman (professor Conex-Marie Curie de Ciència Política i de Sociologia a la Universitat 

Carlos III de Madrid), sobre 'la fi de la confiança en les institucions'. Amb la desconfiança institucional 

com a punt de partida, el resultat d'aquest diàleg rigorós, agosarat i expert és una anàlisi acurada i 

valenta de la salut política i democràtica d'Espanya, amb especial atenció a la 'crisi catalana' i a el 

desenvolupament democràtic de Portugal. 
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Finalment, el llibre tanca amb un últim capítol que explora els nous consensos humà-robot amb el 

diàleg 'roboética', protagonitzat per Carme Torras (Professora d'Investigació de l'CSIC i cap de 

Recerca de el Grup de Percepció i Manipulació de l'Institut de Robòtica i Informàtica industrial (CSIC-

UPC) i Eduard Fosch (Investigador al eLaw- Center for Law and Digital Technologies - Leiden 

University (Països Baixos). Expert designat per la Comissió Europea de seguretat i Intel·ligència 

Artificial). El diàleg ens situa com a lectors i ciutadans just a la intersecció entre els interessos, 

inquietuds i reptes ètics dels tecnòlegs amb la incidència social, econòmica i moral de la robòtica i 

la intel·ligència artificial. 

 

Ens sembla que, amb tot això, hem contribuït a mostrar que el diàleg reflexiu és útil i interessant per 

al públic, i per als dialogants que ens han acompanyat, que representen un amplíssim ventall d'idees 

i perspectives. Hem volgut donar veu a el coneixement expert, que ha de contribuir decisivament al 

debat públic democràtic. 

 

* Text extret de la Introducció del llibre a càrrec de Ferriol Sòria, director de la Fundació Ernest 

Lluch 
 

Contingut i capítols: 
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Descripció. Tercera edició d’aquest cicle de 5 diàlegs impulsats per l’IVIE i la Fundació Ernest Lluch 

i que s’ha centrat en tractar aspectes relacionats amb l’economia, la salut i l’esport. 
 
 

Organitzadors 

 

El Ivie (1990) és un centre dedicat al desenvolupament i foment de la investigació econòmica i al 

seu projecció en l'àmbit nacional i internacional. Per assolir aquests objectius: realitza i difon treballs 

d'investigació que responen a necessitats específiques, crea bancs de dades que milloren la 

informació econòmica, accessible per a la comunitat científica, els agents públics i la societat en el 

seu conjunto, promou la formació de personal investigador especialitzat i assegura la continuïtat de 

línies d'investigació econòmica d'interès general, contribueix a establir connexions entre el treball de 

recerca i les decisions dels agents econòmic, ofereix informació i assistència tècnica sobre temes 

econòmics a les institucions i empreses públiques o privades que ho demanen, impulsa el 

desenvolupament de xarxes de col·laboració amb institucions científiques, nacionals i estrangeres i 

com en aquests diàlegs, fomenta l'organització de congressos i reunions científiques i d'especialistes 

d'interès per a la Societat 

www.ivies.es 

  
La raó de ser de la Fundació Ernest Lluch (creada el 2002) té el seu origen en la vida i obra d'Ernest 

Lluch i Martín, personalitat apreciada que va deixar, per la seva vàlua i compromís cívic, una petjada 

profunda en el camp del pensament, l'economia, la política i la cultura catalana i espanyola. La 

Fundació projecta a futur les inquietuds d'Ernest Lluch, amb la voluntat que la seva figura no sigui 

un final sinó un inici generador de saber i reflexió per a la ciutadania. És en aquest sentit que, després 

d'un primer període constituent la Fundació Ernest Lluch centra la seva acció en el foment del diàleg 

Catalunya-Espanya-Europa per a una millora de la qualitat de la democràcia i la cohesió social a les 

nostres societats. El diàleg és un concepte que s'associa al llegat humanista d'Ernest Lluch, alhora 

que esdevé un valor indispensable per a l'enteniment entre persones i pobles. D'aquesta reflexió la 

Fundació preveu contribuir al dinamisme del país a partir de l'anàlisi, la investigació i la difusió dels 

mateixos i en els camps esmentats, i amb un format propi com el dels presents diàlegs, en què la 

forma, com el fons, és també una imatge a transmetre a la ciutadania.  
www.fundacioernestlluch.org  

 

 

 
 

 

 

 

Diàlegs sobre economía, salut i esport a València - IVIE 

http://www.ivies.es/
http://www.fundacioernestlluch.org/
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Argumentari 
 
A Espanya l'esport té una gran rellevancia social i econòmica, tant com a sector 

d'entreteniment per a milions de persones que segueixen l'esport professional, com per ser 

una pràctica diària per bona part de la població. Tanmateix, el coronavirus ha impactat 

bruscament en aquestes activitats que hauran d'adaptar-se a una nova normalitat. 

 

Aquest nou cicle de diàlegs de la Fundació Ernest Lluch i l'IVIE, que també compta amb a 

col·laboració de la Fundació Bancaixa, es proposa encarar temes especialment 

interessants per a compendre la relació entre salut, esport, economia i societat, i que, en 

les circumstancies actuals requereixen de revisió. 

 

Deu experts analitzaran aspectes com l'impacte econòmic dels esdeveniments esportius, 

dels models de negoci d'abans i de després de la COVID-19, la relació entre salut, esport i 

treball, la innovació a la indústria esportiva o l'esport com a estímul per a l'economia. 
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Programa 
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DIÀLEG 1 

Els models de negoci dels esports professionals 
16 setembre 2020 | 18:30 - 20:00h Sala Ausiàs March (Fundación Bancaja) 

 

 

Dialoguen: 

 

 Roser Queraltó. Directora de Negoci de la Euroleague Basketball 

 

 Eduardo Bandrés. Catedràtic d'Economia Aplicada de la Universidad de 

Zaragoza i director d'Economia Pública i Benestar de Funcas 

 

  

 
 

 

 

Sinopsi: 

 

L'esport en general i determinats esports professionals en particular s'han convertit en negocis de 

gran envergadura per la quantitat de recursos que mouen i per la multitud de seguidors que 

s'interessen per ells, com a espectadors presencials i, sobretot, a través dels mitjans de comunicació 

i les xarxes socials. El futbol és, segurament, el màxim exponent pel que fa a negoci esportiu, al 

menys a Europa, pel nombre d'aficionats i seguidors que congrega, però també hi ha altres com el 

bàsquet, el tennis, el ciclisme, el motociclisme o l'automobilisme, que arrosseguen milers de 

seguidors, especialment a través de la televisió. Les organitzacions que gestionen aquestes 

activitats manegen pressupostos considerables que es nodreixen, en proporcions diverses, de les 

entrades, els drets de televisió i el marxandatge. Aquestes activitats atrauen empreses i als inversors 

que veuen en l'esport professional una oportunitat de negoci amb la qual diversificar l'activitat i 

promocionar els seus productes i marques a través del patrocini. Les empreses poden també posseir 

part o tot el capital dels equips que competeixen, com passa en el ciclisme o l'automobilisme, que 

són sostinguts per les multinacionals que els patrocinen. Aquesta vinculació de l'esport i activitats 
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de naturalesa empresarial ha suposat una transformació dels òrgans que el gestionen, posant en 

mans de directius professionals dels clubs i les federacions. 

 

Un altre actor rellevant del negoci esportiu són actualment les grans cadenes de televisió i les 

plataformes que controlen la difusió en exclusiva de les competicions més importants. L'esport 

professional requereix que les cadenes de televisió aporten recursos per finançar els grans 

pressupostos dels equips i aquestes, al seu torn, necessiten l'esport per aconseguir i retenir una 

audiència fidel que els permeti captar publicitat. A més, la popularitat de les estrelles esportives 

representa un gran atractiu per a mitjans de comunicació i marques que recorren a ells com a 

comentaristes, prescriptors o imatges de les marques. En aquest context, la indústria de 

l'equipament esportiu també ha crescut exponencialment a mesura que augmenta l'interès de la 

població per realitzar activitats físiques, a les quals dediquen part del seu temps d'oci buscant hàbits 

de vida saludables i una forma de socialització. Així mateix, la vestimenta esportiva també s'ha 

desenvolupat de forma significativa donant resposta a les demandes de múltiples usuaris que 

prefereixen el seu ús habitual. Totes aquestes qüestions seran analitzades pels dos experts ponents 

d'aquest diàleg, partint des de la seva pròpia experiència com a gestors de clubs o competicions 

professionals. 

 

En aquest context sorgeixen nombroses qüestions interessants: quins esports mouen més diners en 

l'actualitat ?; Quina és en l'actualitat la importància de les principals fonts d'ingressos en els diferents 

esports?; Quin és el model de negoci en els diferents esports?; Són financerament sostenibles els 

esports professionals que coneixem?; Poden arribar a condicionar les fonts d'ingressos la naturalesa 

dels esports o les competicions?; Està justificat el volum de recursos que mou l'esport professional?; 

Han de tenir els recursos públics participació en els esports professionals? 

 

  

Crònica 

 

El diàleg sobre models de negoci dels esports professionals inaugura el cicle 

sobre economia, esport i salut a València 

 

 Cicle 5 Diàlegs IVIE/Fundació Ernest Lluch amb el suport de la Fundación Bancaja 
sobre 'Esport, economia i salut: noves regles de joc?'  
 
 

El dimecres 16 de setembre es va inaugurar a València el cicle anual de Diàlegs organitzats pe la 

Fundació Ernest Lluch i l'Ivie amb la col·laboració de la Fundació Bancaja. Per a l'ocasió es va 

comptar amb la participació de Roser Queraltó i Eduardo Bandrés per a esbossar els models de 

negoci dels esports professionals. 

 

El diàleg va tenir lloc en el saló Ausiàs March de la Fundación Bancaja seguint el protocol pertinent 

de mesures de prevenció del Covid-19 i es va emetre en streaming. El diàleg es va realitzar amb la 

presència a la sala de l'economista i ex-president del Real Zaragoza, Eduardo Bandrés i de la 

directora de Negoci de la Euroleague Basketball, Roser Queraltó, a través de la pantalla per 

videoconferència. L'acte va comptar amb els parlaments inaugurals de Rafael Alcón, president de 

la Fundación Bancaja; Vicent Soler, conseller d'hisenda i model econòmic de la Generalitat 

Valenciana i patró de la Fundació Ernest Lluch; i de, Francisco Pérez, director d'Investigacions de 

l'Ivie i també, membre del patronat de la Fundació Ernest Lluch. 
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Podeu accedir a: 

 

 La crònica del diàleg elaborada per l'Ivie, aquí 

 La crònica del diàleg difosa per VIA Empresa, aquí 

 Vídeo del diàleg, aquí 
 
Pots visionar el diàleg, aquí: 
 

 

 

 

 

Foto 
 
 
 

 
  

https://www.ivie.es/es_ES/actualidad/
https://www.ivie.es/es_ES/acceso-al-streaming-del-dialogo-1-los-modelos-negocio-los-deportes-profesionales/
https://www.viaempresa.cat/pais-valencia/eduardo-bandres-relacio-esportiu-revalorat-pandemia_2135985_102.html
https://www.viaempresa.cat/pais-valencia/eduardo-bandres-relacio-esportiu-revalorat-pandemia_2135985_102.html
https://youtu.be/cM21GcqSaGc
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DIÀLEG 2 

Impacte econòmic dels esdeveniments esportius 
22 setembre 2020 | 18:30 - 20:00h Sala Ausiàs March (Fundación Bancaja) 

  VALÈNCIA 

 

Dialoguen: 
 

 Carles Murillo. Professor emèrit de la Universitat Pompeu Fabra 

(UPF), director del Màster en Gestió Esportiva a la UPF BSM i 
president de la Societat Espanyola d’Economaa de l’Esport (SEED) 
 

 Francisco Borao. President de la S.D. Correcaminos, president de la 

Comissió d’Organitzadors de la Real Federación Española de Atletismo 
i president de l’Associació de Maratons Internacionals i Carreres de 
ruta – AIMS 

 

 
 

Sinopsi:  
 
Hi ha multitud d'exemples que demostren que l'esport no és només font de salut, sinó també de 

riquesa en forma de generació de renda i ocupació en el seu funcionament i en el seu entorn. S'ha 

constatat en la celebració dels jocs olímpics, de lligues regulars (com el futbol o el bàsquet), 

maratons, curses ciclistes, de motos, o de fórmula 1, competicions esportives puntuals, etc. 

 

L'activitat econòmica que mouen aquests esdeveniments esportius, tant professionals com 

amateurs, no només és la directa associada a la despesa i inversions necessàries per organitzar-

los, sinó que sol ser molt més important la despesa que realitzen els diferents agents involucrats, 

com els espectadors en general, o els mateixos jugadors, mitjans de comunicació, etc. En alguns 

esdeveniments, l'impacte econòmic va més enllà de l'generat per l'augment de la despesa en el 

moment de la seva celebració, sinó que té efectes més duradors en el temps quan l'esdeveniment 

arriba a ser la senya d'identitat d'una ciutat, el que millora seva imatge i guanya atractiu turístic. En 

altres casos, l'organització de l'esdeveniment arriba fins i tot a transformar la ciutat que acull 

l'esdeveniment (com en el cas de les Olimpíades), generant impactes també a llarg termini. En 

aquest context, l'objectiu d'aquest diàleg és considerar l'impacte econòmic dels esdeveniments 

esportius, la seva rellevància per als països i les ciutats, i el paper dels diferents actors (promotors, 

patrocinadors, oferents de serveis de transport i allotjament, esportistes, sector públic, etc.). 

 

Algunes preguntes que poden centrar el diàleg són les següents: són els beneficis superiors als 

costos d'organitzar un esdeveniment esportiu; Quins tipus d'esdeveniments esportius són els més 

rendibles des del punt de vista social?; Quines són les condicions per maximitzar aquesta rendibilitat 

social?; Com d'important és la implicació de les administracions públiques per a l'èxit d'un 

esdeveniment de manera que es maximitzi l'impacte econòmic?; Pot un esdeveniment esportiu 

arribar a transformar una ciutat?; Quines són les vies per les quals un esdeveniment esportiu genera 

riquesa?; Quina és la més important?, quines són les claus de l'èxit des del punt de vista d'impacte 

econòmic d'un esdeveniment esportiu?; S'ha de garantir que un esdeveniment esportiu no generi 
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costos a les arques públiques?; Com afectarà l'aparició de la Covid-19 i la nova normalitat a l'impacte 

econòmic de l'esport?; perilla la subsistència d'alguns esdeveniments? 

 

Crònica 

 

Murillo i Borao dialoguen sobre l'impacte econòmic dels esdeveniments 
esportius 
 
Segon diàleg sobre Esport, economia i salut,  a València. IVIE-2020 

 
El dimarts 22 de setembre es va celebrar a València el segon diàleg del cicle anual que organitzen 

la Fundació Ernest Lluch i l'Ivie amb la col·laboració de la Fundació Bancaja. Per a l'ocasió es va 

comptar amb la participació de Carles Murillo i de Francisco Borao, amb el proposit de parlar sobre 

l'impacte econòmic dels esdeveniments esportius. 

 

*Article publicat per el 22-9  l'Ivie a la seva pàgina web, traduïda al catala i reproduïda íntegrament, 

a continuació 
 

Carles Murillo: "Un esdeveniment esportiu deixa una empremta econòmica, 

però també social, com a element integrador" 

 

El director de la Societat Espanyola d'Economia de l'Esport i el president de la S.D. 

Correcaminos, Francisco Borao, centraren el segon dels diàlegs del cicle Esport, economia i 

salut unes noves regles de joc? en l'impacte econòmic dels esdeveniments esportius. 

 

La Fundació Ernest Lluch i l'Ivie, en col·laboració amb la Fundació Bancaja, van celebrar ahir el 

segon diàleg de l'cicle Esport, economia i salut: unes noves regles de joc? En aquesta ocasió, Carles 

Murillo, president de la Societat Espanyola d'Economia de l'Esport (SEED); i Francisco Borao, 

president de la S.D. Correcaminos; van centrar la seva intervenció en analitzar l'impacte econòmic 

dels esdeveniments esportius. 

 

Més enllà dels macroesdeveniments, com les olimpíades, i les competicions esportives seguides 

massivament, com les lligues professionals de futbol, els dos ponents es van referir a l'impacte 

d'aquells esdeveniments menors i més puntuals, com poden ser les curses populars i les maratons. 

Per Carles Murillo, aquests esdeveniments tenen un impacte econòmic important, per la renda que 

generen, però també social, ja que suposen un element integrador de la ciutadania. En aquest sentit, 

el també president de l'Associació de Maratons Internacionals de Carreres en Ruta; Francisco 

Borao, ha explicat que l'esport permet també projectar ciutats a nivell internacional i va posar 

l'exemple de la marató de València, que ha permès posar al mapa mundial de les curses populars a 

la ciutat, a l'altura de seus com Nova York. 

 

Murillo va voler destacar que l'impacte econòmic de l'esport té també un efecte arrossegament sobre 

altres sectors com la salut i el turisme, que es beneficien de l'auge d'aquestes activitats populars. 

Per calcular l'impacte, cal tenir en compte els impactes directes, indirectes i induïts, i valorar si hi ha 

inversió en infraestructures. Al costat d'aquest impacte econòmic, Murillo va insistir també en 

l'impacte intangible i la cada vegada més important sostenibilitat mediambiental dels esdeveniments 

esportius. A més, per Borao aquests efectes sobre l'economia de la ciutat on se celebra cada activitat 

es produeix tot i que les maratons i altres curses populars són de les poques competicions esportives 

que són gratuïtes per als espectadors. 

 

Borao ha destacat que la marató de València suposa una despesa per als seus organitzadors, de 

més de 5 milions d'euros. Per la seva banda els corredors i els seus acompanyants generen una 

despesa turística que arriba als 22 milions d'euros, l'impacte repercuteix en el conjunt de l'economia 

valenciana generant renda i ocupació. 

https://www.ivie.es/es_ES/dialogo-2-impacto-economico-los-acontecimientos-deportivos-carles-murillo-francisco-borao/
http://www.fundacioernestlluch.org/ca/activitat/esport-economia-i-salut-unes-noves-regles-de-joc
http://www.fundacioernestlluch.org/ca/activitat/esport-economia-i-salut-unes-noves-regles-de-joc
http://www.fundacioernestlluch.org/ca/activitat/impacte-economic-dels-esdeveniments-esportius
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Tots dos ponents van valorar el suport de les administracions públiques al desenvolupament i impuls 

de les activitats esportives, en conjunt, tot i que la inversió privada és la que sosté la major part de 

la despesa en esdeveniments com la marató de València. 

 

Efectes COVID-19 

 

Els efectes de la pandèmia en l'organització i celebració en els esdeveniments esportius també va 

marcar part de l'diàleg. Per Murillo, les tres conseqüències més importants que canviaran el futur 

dels esdeveniments són el canvi en la planificació i organització, és a dir, la necessitat de reinventar 

per poder sobreviure; l'augment de la seguretat en termes de salut dels participants i el públic i; en 

tercer lloc, el desenvolupament de noves tecnologies per permetin organitzar els esdeveniments en 

aquestes noves circumstàncies. Per la seva banda, Francisco Borao es va mostrar conscient de les 

dures conseqüències que el COVID-19 ha tingut sobre els esdeveniments populars. Entre el març i 

setembre, segons les seves dades, hi havia 272 curses programades, de les quals només s'han 

pogut disputar 30. No obstant això, en la seva opinió, "les curses populars han arribat per quedar-

se i sabran aixecar-se després d'aquesta crisi, perquè el món no es pararà per una pandèmia". 

 
Video 
 

 
 

  
 

  

https://youtu.be/KLWJxQSMKow
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DIÀLEG 3 

Pràctica esportiva, qualitat del treball i salut 
5 octubre 2020 | 18:30 - 20:00h Sala Ausiàs March (Fundación Bancaja) Valencia 

 

Dialoguen: 
 

 María José Suarez. Doctora en Economía per la Universidad de Oviedo i 
professora titular d'universitat, a la mateixa institució. 
 

 Nuria Garatachea. Doctora en Ciències de l'Activitat Física i de l' Esport i 

professora titular de la Universidad de Zaragoza  
 

 
 
Sinopsi: 

 

Pràctica esportiva i estat de salut estan relacionats i els resultats derivats de la primera confirmen 

una alta correlació entre totes dues. Però les conseqüències beneficioses de la pràctica esportiva 

no acaben aquí, apareixent també en aspectes de la conducta de les persones que poden incidir en 

les seves oportunitats laborals o el seu comportament social. El diàleg abordarà de manera central 

els impactes de la relació entre esport, salut i treball a partir de l'anàlisi de les aportacions de la 

pràctica de l'esport a la societat, no només des del punt de vista individual sinó també social. Per 

exemple, en l'àmbit de la salut la pràctica esportiva té un impacte sistèmic, pels estalvis i costos que 

significa la mateixa per al sistema nacional de salut. En la mesura que practicar esport repercuteix 

positivament en l'estat físic i mental de les persones s'observa una menor demanda d'assistència de 

l'servei de salut. Però també hi ha demandes de serveis derivats de les lesions o els problemes 

causats pels riscos de determinades activitats. D'altra banda, la pràctica esportiva, a l'impactar 

positivament en la salut, ho fa indirectament en el mercat de treball, però sobretot incideix en el 

mateix perquè facilita l'adquisició de competències i habilitats i facultats relacionades amb el caràcter 

que el mercat laboral valora , com la capacitat de superar-se i competir, la persecució d'objectius, el 

treball en equip, la disciplina, etc. La pràctica esportiva també influeix en el rendiment acadèmic en 

general de manera positiva, en tant que l'activitat física i l'esport milloren les capacitats intel·lectuals 

i cognitives, a l'provocar canvis funcionals. Però, de vegades, hi ha conflictes entre la pràctica 

esportiva intensa i el temps que requereix la dedicació a altres activitats, formatives o laborals. 

El diàleg reflexionarà sobre totes les qüestions plantejades i també sobre què han significat i poden 

significar els nous condicionants sanitaris per al futur de la pràctica esportiva. Així mateix, pren en 

consideració quina és la situació laboral dels professionals de l'esport, més enllà dels especialistes 

d'alta competició (entrenadors, professors d'educació física, fisioterapeutes). I es preguntarà com 

pot afectar les característiques del mercat de treball i la situació professional dels especialistes 

relacionats amb l'esport la situació creada per la pandèmia. 

Crònica 

 

Nuria Garatachea i Maria José Suarez dialoguen sobre pràctica esportiva, 

feina i salut (Tercer diàleg sobre Esport, economia i salut, a València. IVIE-2020) 
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El dilluns 5 d'octubre es va celebrar a València el tercer diàleg del cicle anual que organitzen la 
Fundació Ernest Lluch i l'Ivie amb la col·laboració de la Fundació Bancaja. Per a l'ocasió es va 
comptar amb la participació de Nuria Garatachea i de Maria José Suarez, amb el proposit de 
parlar de practica esportiva, qualitat de vida i salut. Aquí pots accedir a la crònica i al vídeo del 
diàleg, gentilesa de l'IVIE. 

Article publicat per l'Ivie a la seva pàgina web, traduïda al català i reproduïda íntegrament, a 
continuació: 

 
Nuria Garatachea: “La inactivitat física és la pandèmia real del segle XXI i els polítics no 
s'ho prenen seriosament" 
 

L'ex sotsdirectora general de Dona i Esport de el CSD, Nuria Garatechea, i la professora de la 

Universitat d'Oviedo, María José Suárez, recorden en el tercer diàleg del cicle Esport, economia i 

salut unes noves regles de joc? que el 30% de la població espanyola no realitza l'exercici mínim 

setmanal recomanat per l'OMS. 

 

L'Organització Mundial de la Salut recomana una activitat física moderada en adults de com a mínim 

150 minuts a la setmana o 75 minuts intensos. No obstant això, el 30% de la població espanyola no 

compleix ni tan sols aquests mínims recomanats. Les dues ponents van alertar a més a més de 

l'existència de la bretxa de gènere que també existeix en aquest camp, ja que mentre que la mitjana 

mundial d'homes que no practiquen cap exercici físic se situa en el 23%, la de les dones s'eleva fins 

al 32%. Pel que fa a la població infantil, van destacar la importància de la pràctica esportiva en el 

cas dels nens i nenes entre 5 i 17 anys, per als quals l'OMS recomana el menys 60 minuts a el dia 

d'exercici moderat. 

 

Núria Garatachea insistir durant aquest tercer diàleg organitzat per la Fundació Ernest Lluch i l'Ivie, 

en col·laboració amb la Fundació Bancaixa, en què la inactivitat física i el sedentarisme de la 

població és la veritable pandèmia de segle XXI enfront de la qual no s'està fent gairebé res. "És 

urgent prendre mesures a nivell polític, com a país, tot i que també en l'àmbit internacional, per 

impulsar la pràctica esportiva, més tot i que hi ha el reconeixement mundial dels beneficis que genera 

per a la salut". Una de les nou mesures de l'OMS per al tractament de malalties no transmissibles 

es refereix precisament a l'activitat física. 

 

Al costat dels beneficis per a la salut personal dels esportistes, Suárez i Garatachea van analitzar 

altres factors positius que aporta la pràctica esportiva. La professora de la Universitat d'Oviedo va 

destacar que els treballadors que realitzen exercici físic registren menys baixes laborals i 

desenvolupen competències molt valorades per les empreses, com el treball en equip, disciplina, 

capacitat de gestionar l'estrès, etc. pel que tenen millors oportunitats laborals. Es va referir fins i tot 

a avantatges salarials, ja que les persones que practiquen esport obtenen ingressos un 5% superiors 

enfront dels que no fan exercici regularment, segons investigacions recents. 

 

D'altra banda, la pràctica esportiva de la població constitueix també un estalvi de costos per al 

sistema públic de salut. "El 70% dels costos associats a la inactivitat física (consultes mèdiques, 

hospitalitzacions, morts prematures, ...) ho suporta el sector públic, i no obstant això la despesa 

pública dedicat a esport és dels primers que cau durant les crisis", va denunciar María José Suárez. 

 

Segons l'opinió de les dues professores, ni la classe política, ni les empreses ni la societat, en el seu 

conjunt, s'estan prenent seriosament la necessitat de revertir el sedentarisme de la població. Núria 

Garatachea va recordar la iniciativa Receta deportiva ya, per incorporar la prescripció d'exercici físic 

per part dels metges. No obstant això, "els estudiants de medicina no s'estan formant per saber 

estimular l'exercici i prescriure'l com a mesura terapèutica". 

 

A Espanya, en les empreses tampoc s'està impulsant la salut dels treballadors mitjançant l'exercici 

físic, com ja ho estan fent en altres països europeus. Per exemple, a França, es subvenciona la 

https://www.ivie.es/es_ES/nuria-garatachea-la-inactividad-fisica-la-poblacion-la-pandemia-real-del-siglo-xxi-los-politicos-no-se-la-estan-tomando-serio/
https://www.youtube.com/watch?v=deDjUAwQjQQ
https://www.ivie.es/es_ES/
https://www.ivie.es/es_ES/
http://www.fundacioernestlluch.org/ca/activitat/esport-economia-i-salut-unes-noves-regles-de-joc
http://www.fundacioernestlluch.org/ca/activitat/esport-economia-i-salut-unes-noves-regles-de-joc
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compra de bicicletes per acanar a la feina. En el cas espanyol, segons les dades que van oferir, del 

65% dels treballadors que diu que practica esport, només el 2,5% ho fa en el centre de treball. 

Garatachea va recordar que aquestes persones són més productives perquè pateixen menys baixes 

laborals i va animar també a crear incentius fiscals per a aquelles empreses que afavoreixen 

l'activitat física dins dels centres de treball o bé en els desplaçaments. 

 

Exercici físic contra la COVID-19 

 

Núria Garatachea va voler destacar també un estudi realitzat a Finlàndia i encara no publicat, en el 

qual participa un investigador espanyol, David Jiménez Pavón, que ha analitzat els efectes de 

l'activitat física sobre el nostre sistema immune i el risc que tenim de tenir una malaltia 

infectocontagiosa com la COVID-19. Segons aquest treball, les persones que practiquen esport 

disminueixen el risc de malaltia infecciosa adquirida un 31%. L'activitat física disminueix també la 

mortalitat per malaltia infectocontagiosa un 33%, millora el sistema immunològic i potencia els 

efectes de les vacunes. "Aquesta sèrie de resultats avalen que un confinament molt estricte pot ser 

perjudicial per a la salut dels ciutadans, mentre que qualsevol activitat física regular té efectes 

positius sobre la capacitat immune de les persones". 

 

Video 
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DIÀLEG 4 

Desafiaments tecnològics i innovació aplicada a l'indústria 

esportiva 
14 octubre 2020 | 18:30 - 20:00h Sala Ausiàs March (Fundación Bancaja) València  

 

Dialoguen: 
 

 Iris Córdoba. Directora general de Global Sports Innovation Center 

powered by Microsoft. Licenciada en Derecho por la Universidad de 

Buenos Aires, master en Políticas Publicas en la Universidad de Alcalá, 

en Economía Digital en la EOI y Gestión Deportiva CIES-FIFA. 

 

 David Rosa. Subdirector Técnico del Centro de Innovación Social y 

Urbana de Valencia (Las Naves) 

  

 
 

Sinopsi: 

 

La innovació és fonamental en la indústria esportiva, ja que gràcies a ella s'augmenta el rendiment 

esportiu (nous dissenys de productes), s'obren nínxols de negoci (com app, videojocs, nous 

productes, i-sport, etc.), es transforma la indústria esportiva, es produeixen canvis en l'espectacle 

esportiu (per exemple, amb el VAR), apareixen noves professions, apareix el màrqueting esportiu, 

etc. En la mesura que la pràctica i el seguiment dels esports s'han convertit en fenòmens de masses, 

nombroses innovacions tecnològiques vinculades a aquestes activitats es converteixen en nínxols 

de negoci rellevants, i de vegades molt rellevants. 

 

En aquest context, els experts dialogaran sobre temes com la importància de la innovació en l'esport, 

la importància dels mercats derivats de la mateixa, el desenvolupament de clústers industrials 

vinculats a les activitats d'equipament esportiu, el paper dels centres d'innovació, la importància de 

les noves tecnologies aplicades a l'esport com a font de generació de riquesa, el perfil dels 

professionals dedicats a aquestes, la connexió entre tecnologia i disseny de material esportiu i salut, 
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la importància del finançament públic a la innovació en l'esport , les aportacions que la tecnologia 

pot fer per adaptar l'esport a la nova normalitat post-Covid-19, etc. 

Crònica 

 

Iris Córdoba i David Rosa dialoguen sobre tecnologia i innovació aplicada a 
la industria esportiva 

 
Quart diàleg sobre Esport, economia i salut, a València. IVIE-2020 
 
El dimecres 14 d'octubre es va celebrar a València el quart diàleg del cicle anual que organitzen la 
Fundació Ernest Lluch i l'Ivie amb la col·laboració de la Fundació Bancaja. Per a l'ocasió es va 
comptar amb la participació de David Rosa i d'Iris Córdoba, Suarez, amb el proposit de parlar d'e-
sports i de l'impacte de la tecnologia i la innovació a la indústria esportiva practica esportiva, Aquí 
pots accedir a la crònica i al vídeo del diàleg, gentilesa de l’IVIE. 
 
Crònica 
 
*Article publicat per l'Ivie a la seva pàgina web, traduïda al català i reproduïda íntegrament, a 
continuació: 

 
Les noves tecnologies marcaran el futur de l'esport de masses amb experiències més 
interactives i menys presencials 
 

La directora de GSIC-Microsoft, Iris Córdoba, i el subdirector tècnic de centre Las Naves, David 

Rosa, afirmen que la pandèmia ha accelerat la transformació digital de la indústria de l'esport en el 

decurs del quart diàleg del cicle Esport, economia i salut unes noves regles de joc? 

 

"Els estadis ja no seran cada vegada més grans perquè les noves tecnologies permeten viure 

l'experiència de l'espectacle esportiu des de casa. A més, l'impacte social i mediambiental de 

mobilitzar a milers de persones s'ha comprovat excessiu i les alternatives a través de realitat virtual, 

realitat augmentada, streaming, etc. són fins i tot millors que algunes localitats físiques". Amb 

aquestes paraules, Iris Córdoba, directora de Global Sports Innovation Center de Microsoft (GSIC-

Microsoft), i David Rosa, sotsdirector tècnic de el Centre d'Innovació Social i Urbana de València 

(Las Naves), explicaven com la innovació tecnològica permetrà transformar els espectacles 

esportius tradicionals en altra manera d'assistència, ja no tant presencial, sinó més interactiva i des 

del propi domicili. 

 

Segons l'opinió dels dos ponents, la pandèmia ha accelerat la utilització d'unes tecnologies que ja 

existien, però no es demanaven de forma massiva. No només per acostar l'espectacle a les llars, 

sinó també per garantir la seguretat de les persones, com mitjançant la termografia o la biometria 

facial, que abans es destinaven a prevenir les lesions dels esportistes i ara es fan servir per a realitzar 

controls de temperatura i mesurar el distanciament social. 

 

Les noves tecnologies, a més, permeten obtenir molta més informació dels consumidors en temps 

real per segmentar i oferir a cada un exactament el tipus de contingut que desitja. D'aquesta manera, 

els patrocinadors poden obtenir una alta rendibilitat de les seves inversions. "L'esport és 

entreteniment, ja no es competeix amb el club rival o la ciutat, sinó que es competeix pel temps d'oci 

dels consumidors", explica Iris Córdoba. Per a David Rosa, els clubs i patrocinadors que han entès 

el poder de les dades podran monetitzar els esdeveniments esportius. 

 

Des del punt de vista del negoci esportiu, el diàleg va abordar també el tema dels videojocs esportius 

o e-sports com un fenomen amb una gran projecció, que seguirà creixent en desenvolupament i en 

consum. Els e-sports a més dels ingressos que obté el propietari de el joc o els jugadors que fan 

exhibicions remunerades, també oferiran oportunitats a patrocinadors interessats en noves 

plataformes, segons van destacar els dos dialogants. 

https://www.ivie.es/wp-content/uploads/2020/10/NotadePrensa_DialogoFErnestLluch_Ivie_FBancaja_CordobayRosa.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=17AtrCZvRqQ&list=PLw_V7qRxCSElPfld5xxFnYoEhAlAe_kHw&index=10
http://www.fundacioernestlluch.org/ca/activitat/esport-economia-i-salut-unes-noves-regles-de-joc
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En qualsevol cas, tots dos van insistir també en la necessitat de potenciar les startups i emprenedors 

locals per afavorir el desenvolupament de noves tecnologies per a l'esport. Van destacar, en aquest 

sentit, que un dels problemes que estan trobant els clubs esportius per abordar la seva transformació 

digital és trobar els perfils professionals necessaris per a abordar aquests processos. 

 

Finalment, el diàleg es va referir a la tecnologia aplicada a la pràctica esportiva dels aficionats. 

Segons l'opinió de David Rosa, la tecnologia ha democratitzat la pràctica esportiva perquè els 

usuaris poden disposar ara d'eines (rellotges de passos, pulsòmetres, plantilles a mida) que abans 

només eren accessibles per a les elits de l'esport. 

 

Vídeo complet 
 

 

 
 
 

Foto 
 

 
  

https://youtu.be/17AtrCZvRqQ
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DIÀLEG 5 

Pensar estratègicament: com s'ajuden mútuament esport i 

economía? 
26 octubre 2020 | 18:30 - 20:00h Sala Ausiàs March (Fundación Bancaja) València. 

 

Dialoguen: 
 

 Ignacio Palacios Huerta. Catedrático de Economía, Estrategia y 
Gestión en la London School of Economics del Reino Unido y senior 
fellow de la Fundación Ikerbasque (UPV/EHU) 
 

 Jaume García. Catedrático de Economía Aplicada de la Universitat 
Pompeu Fabra 

 

 
 
 

Sinopsi: 
 

L'economia de l'esport s'interessa per grans temes als quals presta atenció de manera continuada i 

que desperten no només interès entre els investigadors, sinó entre els professionals. De fet la teoria 

econòmica és un instrument molt útil per gestionar l'esport, ja sigui per als organitzadors de 

competicions, per navegar pels despatxos o en el mateix terreny de joc. Les finances, l'economia 

experimental, l'economia de l'comportament, i la neuroeconomia acumulen idees que poden ajudar 

a millorar el món de l'esport. Sembla menys evident la relació inversa, però també existeix. Moltes 

conductes observades en la gestió i pràctica esportiva poden generar un coneixement que ens ajuda 

a entendre principis econòmics universals. Per aquesta raó, en l'esport s'inspiren en ocasions 

diferents especialitats de l'economia, des de la teoria de Jocs, a la teoria dels mercats eficients en 

els mercats financers, l'impacte de les forces socials com a determinants de la conducta, la cara 

oculta dels incentius a les organitzacions, l'estudi de fins a quin punt la por és racional, el paper dels 

incentius a la superació d'emocions negatives o la determinació de la discriminació en mercats 

competitius. 

 

El més important en aquesta relació entre economia i esport és que en els dos casos sobresurt la 

perspectiva estratègica, és a dir, la presència a les situacions considerades d'interaccions entre els 

actors (esportistes, equips, empreses, inversors, agents socials). Tots ells s'influeixen mútuament, 

de vegades competint i altres cooperant. El diàleg permetrà posar sobre la taula exemples concrets 

que ens expliquin com en ocasions en l'esport hi ha simbiosi que permeten que dues puguin vèncer 

i ajudar-se mútuament, per exemple, dins d'un equip, i també com en molts casos l'èxit no depèn 

només de el que uns fan sinó d'amb qui competeixen. 

  



70 

 

 

 

 
Crònica 

 

Jaume Garcia: “L'anàlisi de dades pot ajudar a millorar el balanç competitiu 

dels equips esportius” 

 

El catedràtic de la Universitat Pompeu Fabra i Ignacio Palacios-Huerta, tots dos experts en 

economia de l'esport, clouen el cicle Esport, economia i salut unes noves regles de joc? amb 

un diàleg que mostra com es poden ajudar mútuament esport i economia 

 

"Les relacions entre esport i economia són peculiars, creatives i beneficioses per a tots dos". Així va 

començar ahir el catedràtic de la Universitat Pompeu Fabra Jaume Garcia l'últim dels cinc diàlegs 

que han format el cicle Esport, economia i salut: unes noves regles de joc?, que organitza la 

Fundació Ernest Lluch i l'Ivie, en col·laboració amb la Fundació Bancaixa. Tant Garcia com el seu 

company en el diàleg, Ignacio Palacios-Horta, catedràtic de la London School of Economics del 

Regne Unit, coincideixen que l'anàlisi econòmica ajuda a la gestió esportiva, però també que l'esport, 

la informació i l'activitat que genera poden ajudar a l'economia. 

 

"L'esport pot oferir dades excel·lents per avaluar teories econòmiques, com en el seu moment les 

pomes li van servir a Newton per planejar la llei de la gravetat", va explicar Palacios-Huerta. Per la 

seva banda, l'anàlisi de dades permet extreure conclusions per modificar algunes estratègies i 

millorar així el balanç competitiu dels equips esportius. No obstant això, tots dos ponents van alertar 

del risc que suposa abusar del BigData i vendre la informació que proporciona com anàlisi, quan en 

realitat només es tracta de descripcions. En concret, els dos catedràtics van parlar de la quantitat 

d'informació que les cadenes de televisió i els mitjans de comunicació mostren sobre el futbol, que 

no s’hauria de confondre amb l'anàlisi de dades. "Les dades o el BigData per si sols no resolen 

problemes, cal analitzar-los per extreure conclusions que permetin millorar la gestió i la presa de 

decisions", va aclarir Garcia. També Palacios-Huerta va ser molt crític en aquest sentit, a l'afirmar 

que hi ha empreses que venen dades esportives com si fossin anàlisi, però "sumar i restar o fer 

Power Points no és fer una anàlisi estadística de la informació". Per analitzar les dades correctament, 

cal una formació específica, i va posar l'exemple del FC Liverpool "que compta amb un equip de cinc 

persones, totes elles doctorades en astrofísica i / o matemàtiques, per fer una anàlisi de dades 

excel·lent". 

 

Amb el diàleg entre Ignacio Palacios-Huerta i Jaume Garcia finalitza la tercera edició del cicle de 

diàlegs organitzat per la Fundació Ernest Lluch i l'Ivie, a València. Al llarg d'aquests cinc últims 

partits, que han comptat amb la participació de 10 experts en economia de l'esport, s'ha abordat la 

relació entre esport, economia i salut des de diferents punts de vista. S'han ofert dades sobre 

l'impacte econòmic dels esdeveniments esportius, així com del volum de negoci que mouen els 

esports professionals, però també dels beneficis de l'esport per a la salut i l'ocupació. A més, es va 

dedicar un dels diàlegs a l'anàlisi dels desafiaments tecnològics en la indústria esportiva, abans i 

després de la COVID-19. 

 

El conseller d'Hisenda i Model Econòmic, Vicent Soler, es va encarregar de clausurar ahir el cicle 

de diàlegs, que s'ha celebrat a la Fundació Bancaixa, encara que amb un aforament reduït per la 

situació sanitària. Per això, els cinc diàlegs han estat també retransmesos en directe per streaming. 

 

Tots els vídeos de l'cicle disponibles aquí: Deporte, economía y salud: ¿unas nuevas reglas de 

juego? 

 

*Nota elaborada y cedida por el IVIE 

  

https://www.ivie.es/es_ES/ptseminario/ciclo-dialogos-2020-ivie-fundacio-ernest-lluch-deporte-economia-salud-unas-nuevas-reglas-juego/
https://www.ivie.es/es_ES/ptseminario/ciclo-dialogos-2020-ivie-fundacio-ernest-lluch-deporte-economia-salud-unas-nuevas-reglas-juego/
https://www.ivie.es/es_ES/jaume-garcia-analisis-datos-puede-ayudar-mejorar-balance-competitivo-los-equipos-deportivos/
https://www.ivie.es/es_ES/jaume-garcia-analisis-datos-puede-ayudar-mejorar-balance-competitivo-los-equipos-deportivos/
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Video 
 

 
 
 

Foto 

 

 
 

 

 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=-8JHmywbhJ4
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Descripció. La Fundació Ernest Lluch promou aquest cicle de diàlegs que compta amb 

l’assessorament i direcció del professor Esteve Oroval (Universitat de Barcelona) i que tenen en 

Vilassar de Mar, població natal d’Ernest Lluch i Martín, la seva seu, amb l’Ajuntament com a 

col.laborador inexcusable del mateix. 

 

L’objectiu del cicle 

 

És el d’aproximar l’economia a la ciutadania i fer-ho a través del diàleg, entès com a eina 

metodològica a través de la qual dues persones amb opinions expertes en economia però 

oposades o complementàries troben amb l’escolta atenta i la comprensió dels arguments de l’altre 

un espai d’entesa. Seguint aquest model es pretén realitzar 3 diàlegs que versin sobre temes 

d’actualitat i que interpel·lin directament al ciutadà. 

 

El saber acadèmic i el món local 

 

Un dels factors que van propiciar la gestació  d’aquest cicle era precisament la de promoure una 

activitat acadèmica fora de l’acadèmia i fer-lo fora de Barcelona, ciutat ben nodrida d’aquest tipus 

d’activitats. El fet d’ubicar la seu d’aquest cicle a Vilassar respon a diferents motivacions com ja 

hem comentat amb anterioritat però espacialment apropar el saber acadèmic a la ciutadania fora 

la metròpoli i descentralitzar l’emissió de saber a la proximitat local. 

 

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

 

Partim de la base que de les consegüents anàlisis econòmiques d'equitat, eficiència i eficàcia en 

el benestar de les persones i de les anàlisis de descentralització competencial i sectorial 

adequades, ha de ser possible projectar els fonaments d'una convivència harmònica i constructiva. 

La independència de la Fundació garanteix un tractament sense complexos però ferm en la defensa 

del diàleg per propiciar els acords que s'estimin oportuns en benefici de la convivència. 

 

 Es tracta d’una activitat de la Fundació Ernest Lluch que compta amb l’assessorament i 

direcció del professor Esteve Oroval, i el suport i col·laboració de l’Ajuntament de Vilassar 

de Mar i de la Diputació de Barcelona. 

 Es treballa per reeditar el cicle iniciat fa tres anys enrere amb la voluntat de realitzar un 

cicle de 3 xerrades que s’ha de replantejar degut a la pandèmia del coronavirus. 

 

 

Especificitats del Cicle 2020 i efectes de la COVID-19 

 

Enguany s’ha treballat en dos casos dels Diàlegs online per la impossibilitat de ur a terme les 

activitats presencials. A més s’ha aconseguir el patrocini de FUNCAS en un d’ells més enllà del 

suport de l’Ajuntament de Vilassar i Ajuntament de Barcelona, generalitat de Catalunya i Diputació 

de Barcelona. 

 
  

Diàlegs a Vilassar de Mar 
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DIÀLEG 1 
 

'Ernest Lluch, lliure i atrevit’ 

 

Diàlegs ‘Economia i Territori’ a Vilassar de Mar 2020 

Estrena i projecció del documental sobre la figura d’Ernest Lluch 
 

El divendres 6 de març de 2020 amb l’estrena del documental produït 

per Josep Morell i Jordi Vilar d'Ottokar i que se centra en la figura 

d’Ernest Lluch es pretén iniciar el cicle de diàlegs d’enguany, a 

Vilassar. 

 

A l’acabar la projecció s’obrirà un col·loqui amb les intervencions de: 

 Josep Morell. Co-director del documental 

 Enric Lluch. Vicepresident de la Fundació Ernest Lluch i nebot d’Ernest Lluch 

 Eulàlia Lluch. Filla d’Ernest Lluch 

 
Storyline 
 
"ERNEST LLUCH, lliure i atrevit" vol ser un viatge personal i íntim a la figura personal i política 
d'Ernest Lluch de la mà de gent que el va conèixer. 
 
Ernest Lluch, va ser un agitador del pensament i un home polièdric que tenia una gran capacitat 
d'enlluernar a la gent amb noves idees. Ell va ser una de les persones que va ajudar a posar els 
fonaments per fer d'Espanya un país modern; amb la implementació de la sanitat pública universal i 
gratuïta. 
 
Mentre intentava construir ponts d'entesa a Euskadi el comando Barcelona va decidir posar fi a la 
seva vida l'any 2000. 
 
Sinopsi 
 
"ERNEST LLUCH, lliure i atrevit" vol ser un viatge personal i íntim a la figura política de Lluch de la 
mà d'amics, companys, periodistes i familiars que el van conèixer. 
 
Lluch, va ser un agitador del pensament amb una gran capacitat d'enlluernar a la gent amb noves 
idees. Va ser una de les persones que va ajudar a posar els fonaments per modernitzar Espanya 
amb la implementació de la sanitat pública universal i gratuïta i la primera llei de l'avortament. 
 
Aquesta reforma de la llei de sanitat li va costar tres anys de feina i negociacions i la redacció de 15 
esborranys. 
 
Durant la seva trajectòria humana professional Ernest Lluch va conèixer en profunditat la realitat 
política i social de València, Catalunya i Euskadi, va veure com es feia política a Madrid i va 
reflexionar sobre els seus problemes, molts dels avui dia encara estan presents. 
 
El documental també el paper de Lluch dins del socialisme català i valencià, les seves divergències 
i la polémica de la LOAPA. Ernest Lluch va ser una dels primers polítics mediàtics que va participar 
a tertulies de ràdio i televisió. 
 
"Ernest Lluch, lliure i atrevit" vol explicar que va impulsar a Lluch en l'època àlgida del terrorisme 
d'ETA, a viure llargues temporades a Euskadi. 
 
Lluch va ser membre del Orfeò Donostiarrà, soci de la Real Sociedad i va formar part del moviment 
pacifista Elkarri. Sempre va treballar per construir ponts de diàleg per acabar amb la violència. 

https://www.ottokar.net/ca/productions/single/195
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La paradoxa va voler que la violència amb la qual volia dialogar, va assassinar-lo al parking de casa 
seva el 21 de noviembre de l'any 2000.  
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Crònica 
 

Un documental lliure i atrevit 
Pre-estrena i diàleg a Vilassar. El Sense ficció" participarà en el Menorca Doc Fest 
amb la projecció d'"Ernest Lluch, lliure i atrevit" 
 

 

El divendres 6 de març de 2020 es va estrenar per primera 
vegada amb públic i a la vila natal d'Ernest Lluch (Vilassar de 
Mar), el documental produït per Josep Morell i Jordi Vilar 
d'Ottokar Produccions, "Ernest Lluch, lliure i atrevit". 

Un documental que segons els seus promotors: "pretén ser un 
viatge personal i íntim a la figura d'Ernest Lluch de la mà de 
gent que el va conèixer. Ernest Lluch, va ser un agitador del 
pensament. Ell va ser una de les persones que va ajudar a 
posar els fonaments per fer d'Espanya un país modern; amb la 
implementació de la sanitat pública universal i gratuïta. Mentre 
intentava construir ponts d'entesa a Euskadi el comando 
Barcelona va decidir posar fi a la seva vida l'any 2000". 

Una pel·lícula que s'emetrà per TVE, ETB i TV3, i que 
emociona, recorda i dignifica la figura d'Ernest Lluch, aquell 
home polièdric que tenia una gran capacitat d'enlluernar a la 
gent que l'envoltava amb noves idees. 

Del 29 d'octubre a l'1 de novembre, al municipi menorquí de Mercadal, se celebrarà la segona edició 

del Menorca Doc Fest, un festival que centra l'atenció en el cinema documental i el fotoperiodisme. 

"Sense ficció" hi participarà amb la projecció del documental "Ernest Lluch, lliure i atrevit", de Josep 

Morell i Jordi Vilar. A la projecció, hi assistiran Jordi Vilar i Montse Armengou, directora del "Sense 

ficció". 
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DIÀLEG 2 
 

Webinar: La Obesitat infantil, nutrició i activitat física en temps de pandèmia 

 
Dia:Dimarts 16 Juny 
Hora:18:00 
Localització: Pàgines web de FUNCAS i Fundació Ernest Lluch 
Organitza: FUNCAS i Fundació Ernest Lluch 
SUport: Ajuntanmentd e Vilassar, DIBA, Generalitat de Catalunya, Aj Barcelona. 
 

El passat 16 de juny en format webinar va tenir lloc aquest interessant seminari sobre obesitat 
infantil amb el suport de FUNCAS  

 
Dialoguen 
 

 Javier Aranceta Bartrina. Professor de Nutrició Comunitària, Departament de 
Ciències de l'Alimentació i Fisiologia de la Universidad de Navarra. President del 
comitè científic de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria 

 Gregorio Varela Moreiras. Catedràtic de Nutrició i Bromatologia. Director del 
Departament de Ciències Farmacèutiques i de la Salut, Facultat de Farmàcia 
(Universidad CEU San Pablo). President de la Fundación Española de la Nutrición 
(FEN). 

 
18:00h  Obertura Institucional 

 Félix Lobo, Director d'Economia i polítiques de Salut de Funcas. Catedràtic emèrit 
d'Economia de la Universidad Carlos III de Madrid 

 Joan Majó - President de la Fundació Ernest Lluch 
 

18:30h  DIÀLEG 
 

 Javier Aranceta Bartrina. Professor de Nutrició Comunitària, Departament de 
Ciències de l'Alimentació i Fisiologia de la Universidad de Navarra. President del 
comitè científic de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria 

 Gregorio Varela Moreiras. Catedràtic de Nutrició i Bromatologia. Director del 
Departament de Ciències Farmacèutiques i de la Salut, Facultat de Farmàcia 
(Universidad CEU San Pablo). President de la Fundación Española de la Nutrición 
(FEN) 

 
19:20h. Debat i Preguntes 
 
19.55h. Cloenda Institucional del Webinar 
 

Argumentari 
 
En aquesta sessió virtual en format webinar es debatrà sobre "Obesitat infantil, nutrició i activitat 

física en temps de pandèmia". Al nostre país el percentatge de persones obeses en els últims trenta 

anys s'ha multiplicat per 2,3 i la prevalença de l'obesitat infantil supera el 10% (dades ENS) i és de 

les més altes d'Europa. Aquesta situació compromet el benestar de les persones afectades, que 

pateixen major morbiditat, tenen una esperança de vida menor i una qualitat de vida inferior. 

L'obesitat i el sobrepès dels nens és especialment preocupant ja que pot comprometre la seva salut 

i benestar al llarg de la seva vida. L'obesitat també té conseqüències per al conjunt de la societat, ja 

que els obesos requereixen la utilització de recursos sanitaris amb més freqüència i més intensitat. 

Reduir sobrepès i obesitat disminuiria la càrrega de malaltia i mortalitat i alliberaria recursos de el 

Sistema Nacional de Salut i milloraria la productivitat. 

 

L'obesitat depèn no només de la nutrició sinó també de l'exercici i l'activitat física. A causa de el 

progrés tècnic i de el canvi de les condicions socioeconòmiques, ha disminuït el preu relatiu dels 
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aliments i les calories consumides per menys activitat física a la feina, a la llar i en el transport s'han 

reduït extraordinàriament. 

 

La pandèmia de coronavirus SARS-CoV2 ha fet aquests problemes més apressants. Les 

quarantenes en el propi domicili alteren el proveïment i els hàbits alimentaris i restringeixen l'activitat 

física. A més, la depressió econòmica associada a la pandèmia colpeja intensament els estrats 

socials menys afavorits que són els més sensibles a obesitat i sobrepès. 
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PONENTS/DIALOGUISTES: 
 

Javier Aranceta Bartrina 
 

Doctor en Medicina (MD) y Nutrición (PhD). Máster en Salud Pública (MPH). 

Médico Especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública. Especializado en 

Dietética y Nutrición en las universidades de Nancy y Perugia. Doctor en 

Periodismo (Universidad del País Vasco). Médico Municipal. Director de la Unidad 

de Nutrición Comunitaria del Área Municipal de Salud y Consumo de Bilbao (1985-

2013). Profesor de Nutrición Comunitaria, Departamento de Ciencias de la 

Alimentación y Fisiología de la Universidad de Navarra (1991-actualidad) . 

Presidente del Comité Científico de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria 

(SENC) y miembros de diversas academias e instituciones científicas. Investigador 

adscrito al CIBER-OBN del Instituto Carlos III. Coordinador del Proyecto Perseo 

(AESAN) y del estudio nutricional estatal ENPE (2014-2020). Director Científico de la revista “Dieta Sana-FIT” 

y director de la Revista Española de Nutrición Comunitaria (RENC). Autor de 25 libros técnicos y otros 40 libros 

o monografías como editor o coeditor. Entre ellos: Nutrición y Salud Pública, Elsevier. Nutrición Comunitaria, 

Elsevier. Nutrición y Dietoterapia, Eunsa. Frutas, verduras y salud, Elsevier. Cómo hablar de alimentación a los 

niños, Nerea. Alimentación y derecho, Panamericana. 

 

Además, ha publicado más de 480 artículos científicos relacionados con su especialidad. Ha recibido diversos 

premios, como el “Grande Covián”(2007); SENPE- Grifols 2019 al artículo más citado en la Revista Nutrición 

Hospitalaria y el premio REC 2019 al artículo más citado en la Revista Española de Cardiología, entre otros. 

 

Gregorio Varela Moreiras 

 

Catedrático de Nutrición y Bromatología de la Facultad de Farmacia de la 

Universidad San Pablo-CEU en Madrid, Director del Departamento de Ciencias 

Farmacéuticas y de la Salud de esa misma Universidad, y responsable del Grupo 

de Investigación en “Nutrición y Ciencias de la Alimentación”. Es en la actualidad 

Presidente de la Fundación Española de la Nutrición (FEN). Expresidente de la 

Sociedad Española de Nutrición (SEN). Miembro de diversas academias e 

instituciones científicas. Ha publicado más de 190 artículos científicos en revistas 

internacionales y nacionales, así como más de 50 capítulos de libros relacionados 

con la temática de Alimentación, Nutrición, Gastronomía y Estilos de Vida. Es editor 

de 15 libros. Ha participado o participa en más de 40 proyectos de investigación 

financiados por entidades internacionales o nacionales (Unión Europea, Ministerio 

de Ciencia y Tecnología, Comunidad de Madrid, Fondo de Investigación Sanitaria, 

Junta de Castilla y León, diversas entidades privadas). Ha sido distinguido con condecoraciones y premios, 

como la Encomienda de la Orden de Alfonso X El Sabio, o el Premio 2015 José Mataix Verdú a la trayectoria 

en investigación en nutrición humana, Sociedad Española de Nutrición Comunitaria (SENC). 

 
Crònica 
 

Diàleg sobre els efectes del confinament en l'obesitat, la nutrició i l'activitat 

física en infants i joves 
El dimarts 16 de juny a les sis de la tarda es va iniciar el diàleg protagonitzat pels doctors Javier 

Aranceta Bartrina (Professor de Nutrició Comunitària i President del comitè científic de la 

Sociedad Española de Nutrición Comunitaria) i Gregorio Varela Moreiras (Catedràtic de 

Nutrició i Bromatologia i President de la Fundación Española de la Nutrición), i que va comptar amb 

les paraules inicials del president de la Fundació Ernest Lluch, Joan Majó i del director 

d'Economia i polítiques de Salut de Funcas i catedràtic emèrit d'Economia de la Universidad Carlos 

III de Madrid, Félix Lobo. 

 

L'acte es va retransmetre en directe pel canal de Youtube de FUNCAS i va aprofundir en una realitat 

plena d'arestes i que connecta la desigualtat social, els avenços en matèria de prevenció de 
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problemes cardiovasculars i diabetes, amb una millor conscienciació dels criteris nutricionals. Per 

totes aquelles persones interessades a continuació reproduïm el diàleg. 

 

 

                 
 

 

              
 

 

El Diàleg de Salud i Ben Gobierno Anual organitzat amb FUNCAS 

s’ha subsumit en aquesta activitat 
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DIÀLEG 3 
 

Presentació del llibre 'Romà i Rossell, el primer de tots' d'Ernest 
Lluch, a Barcelona 
 
Dijous 15 d'octubre a les 19h 
Llibreria Nollegiu (Poblenou, Barcelona) 
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Des del mes d'octubre es duen a terme diferents presentacions (Barcelona, Figueres,Roses, 
etc) del llibre que Ernest Lluch va dedicar a la figura del figuerenc Romà i Rossell, i que ha anat 
a cura de Joan Armangué. Aquest dijous a la Nollegiu del Poblenou dialogaran el curador de 
l’obra Joan Armangué i el biògraf i escriptor Joan Esculies. 
 

Francesc Romà i Rosell (Figueres, 1726- Mèxic, 1784), destacà com a 

jurista, magistrat i escriptor polític i econòmic i, també, pels importants 

càrrecs públics que va ostentar; els darrers, Regent de la Reial 

Audiència i Virrei interí de Mèxic. Ara, al 2020, edicions Cal·lígraf publica 

aquesta obra d'Ernest Lluch a cura de l'economista, polític i qui fou 

alcalde de Figueres,Joan Armangué. 

 

'Romà i Rossell, el primer de tots' recull els treballs d'Ernest Lluch sobre 

la vida i el pensament de Francesc Romà i Rossell. L'autor el situa com 

el primer economista després de la desfeta de 1714 i, també, com el 

primer català que després de la Guerra de Successió va defensar les 

reivindicacions polítiques de Catalunya. Lluch defineix Romà i Rosell 

com a mercantilista liberal, partidari del poblacionisme (augmentar la població per a dedicar-la a 

activitats productives), favorable als béns de luxe que asseguraven el consum, i defensor dels gremis 

catalans, de la llibertat econòmica, del prohibicionisme i del lliure comerç amb Amèrica. 

 
Video del diàleg: 
 

 
 

 

Fotos 
 

 
 



83 
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Descripció. En virtut de la relació entre el FC Barcelona i la Fundació Ernest Lluch, des de fa 

cinc anys se celebra una jornada acadèmica anual per parlar d’economia i futbol, dos conceptes 

que estan molt interrelacionats.  

 

Diàleg i presentació de la publicació ‘Els Models de Club. Estructura de 

propietat i governança’ 

 

Dia: 5 de novembre Hora: 12:00 Lloc: Sala gran 6è pis de la UPF- BSM (Balmes,132-34, BCN) 

 
PROGRAMA 

 
Obertura 
 

 Carles Murillo - Catedràtic d’Economia Aplicada de la UPF - Director del Master  en Gestió 
Esportiva BSM-UPF 

 Ferriol Sòria – Director de la Fundació Ernest Lluch 
 
Presentació 
 

 Jaume García - Catedràtic d'Economia Aplicada de la Universitat Pompeu Fabra i 
coordinador acadèmic dels diàlegs 

 
Ponència 

 Dr. Alberto Carrio Sampedro. Professor de Filosofia del Dret  a la UPF. Director de l’Unitat 
d’Innovació del Departament de Dret. Secretari de l’Asociación Española de Filosofía del 
Deporte i de l’Asociación Latina de Filosofía del Deporte. Subdirector de Fair  

  

Diàleg Ernest Lluch d’Economia i Futbol 



85 

 

 

Crònica 
 

Alberto Carrio reflexiona sobre els models de governança dels clubs de 
futbol 

 
Diàleg i presentació a la UPF-BSM del llibre resultant del VI Diàlegs Economia i Futbol 
Fundació Ernest Lluch i FC Barcelona. 

 
Aquest matí ha tingut lloc l'acte de presentació del llibret resultant de la sisena edició dels Diàlegs 

Ernest Lluch d'Economia i Futbol (2019) que promouen la Fundació Ernest Lluch i el FC Barcelona. 

Publicació acaba de publicar-se en paper i que també posem a l'abast de qui ho desitgi en edició 

digital. 

  

>>>Pots descarregar-te la publicació, aquí 

 

Amb la col·laboració de la UPF-BSM, i de la 

mà del professor Carles Murillo, avui s'ha dut 

a terme un acte virtual amb el doble pretext de 

presentar la publicació  que recull les 

intervencions i diàleg que varen centrar la VI 

edició del cicle de Diàlegs Acadèmics Ernest 

Lluch sobre Economia i Futbol (2019), i de 

reflexionar sobre els models de governança i 

de propietat dels clubs de futbol. 

 

Per a tals proposits, l'acte ha constat de dues 

parts. Una inicial de parlaments institucionals 

que ha comptat amb la participació de Sònia Cano com a representant del FC Barcelona 

(actualment es vocal de la Comissió gestora del club) i del director de la Fundació Ernest Lluch, 

Ferriol Sòria. La conducció de l'acte ha anat a càrrec del propi Carles Murillo (Catedràtic d’Economia 

Aplicada de la UPF i Director del Master en Gestió Esportiva BSM-UPF) com amfitrió d'un acte que 

per condicionants sanitaris s'ha realitzat completament online i en format virtual. 

 

La segona part de l'acte incidia plenament en el contingut del llibre i del tema de debat de la darrera 

edició dels diàlegs d'economia i futbol. El patró de la Fundació i coordinador acadèmic dels diàlegs, 

el Catedràtic d'Economia Aplicada de la Universitat Pompeu Fabra, Jaume Garcia, ha glosat tan les 

idees principals del llibre com la biografia i trajectòria del ponent d'avui, el professor de Filosofia del 

Dret a la UPF i Secretari de l’Asociación Española de Filosofía del Deporte i de l’Asociación Latina 

de Filosofía del Deporte, Alberto Carrio. 

 

Amb una ponència titulada 'La (buena) gobernanza del futbol', l'acadèmic asturià ha estructurat la 

seva intervenció en els següents quatre punts: 1) Els tipus de propietat que han existit en la història 

del futbol, per tal de comprovar-nela seva vigència i recorregut. 2) El management i la bona 

governança dels clubs, per tal de feresment de la necessitat d'eficiència organitzativa, econòmica i 

social delsclubs de futbol. 3) El pes del mercat futbolístic, cada vegada més regulat i exigent. 4) Els 

reptes del futur que Carrio els ubica en la gestió i escenari de sortida de la crisi de la Covid-19, i amb 

l'impacte tecnològic que ja està alterant alguns dels esquemes econòmics i financers tradicionals. 

 

A l'acabar la interessant ponència d'Alberto Carrio, i Carles Murillo ha obert un diàleg que ha clos 

amb un torn breu de preguntes del públic i ha posat fi a un acte àgil i coral, realitzat a través de la 

plataforma Zoom. 

 
  

http://www.fundacioernestlluch.org/files/o_Tripa_2019.pdf
http://www.fundacioernestlluch.org/files/o_Tripa_2019.pdf
http://www.fundacioernestlluch.org/files/o_Tripa_2019.pdf
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Fotos 
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Publicació llibre VI edició Diàlegs Acadèmics Ernest Lluch 

 

Descripció. A l’octubre de 2020 es publica el llibret que recull les intervencios i diàleg que varen 

centrar la VI edició del cicle de Diàlegs Acadèmics Ernest Lluch sobre Economia i Futbol (2019) 

 
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? 
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HACKATON COVID-19 

 

Joan Majó a la Hackaton-Covid 19! 
El president de la Fundació Ernest Lluch i exministre d'Indústria, Joan Majó és un dels experts que 

de l'1 al 3 de maig de 2020 participaran de la Hackaton- Covid 19, una iniciativa col·lectiva sorgida 

de la societat civil i que compta amb el suport de nombroses organitzacions, com Barcelona Activa. 

A més, els millors projectes seran recompensats amb l’acompanyament per part d’empreses i 

professionals de primera línia. 

  

 
 

Aquest esdeveniment online s’orienta a perfils de molts àmbits del coneixement i de l’economia: el 

desenvolupament, la ciència, l’enginyeria, la salut, el disseny, l’emprenedoria. Entre totes i tots es 

pretenen fer realitat idees creatives per adaptar-nos a les necessitats derivades de l’actual crisi 

sanitària: celebrar actes culturals multitudinaris de manera segura, reduir les aglomeracions en 

comerços de barri, mantenir les distàncies de seguretat en bars i restaurants, verificar noves 

infeccions per coronavirus de Covid-19 han suposat un gran canvi en els hàbits diaris de tothom 

sense excepció. Ens trobem en una nova normalitat que planteja un munt de reptes i, gràcies a la 

participació col·lectiva, podem reunir la creativitat i coneixements necessaris per fer-los front. La 

bona notícia és que avui disposem de tecnologies que ens permeten estar en contacte, compartir 

idees i portar-les a la pràctica, és a dir, trobar solucions, i això és precisament l’objectiu de la 

Hackathon Covid-19 que s’ha organitzat de l’1 al 3 de maig. 

 

 
 
  

https://www.hackathoncovid19.com/ca/
https://www.barcelona.cat/barcelonacultura/ca/recomanem/idees-hackathon-covid-19
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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 (2020) 

 

L’any 2018 la Fundació Ernest Lluch va convocar la 11a 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 del 

2019 es va fer seguiment de la recerca. Ateses les circumstàncies que connoten aquest 2020, 

actualment s’esta a l’espera de cercar el moment idoni per convocar la Beca de Recerca. 

 

 

  
 

  



91 

 

 

 

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. 

 

XV Premi – edició 2020 

 

El XV 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 2019-2020, en els centres de Secundària públics, privats 

o concertats de Catalunya. 

 

Convocatòria  XVè Premi 
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Bases del XIIIè Premi 
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Jurat i veredicte 

 

                                                                            

 
 

 
 

Acta del jurat del XV Premi Ernest Lluch de Ciències Socials i Polítiques, reunit a les 5 de la tarda del 

divendres 22 de maig de 2020 en format virtual i 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 
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 
El professor Jordi Guiu, de la UPF 
El professor David Sancho, de la UPF 
El professor Pere Jódar, de la UPF 

Els components d’aquest jurat, que han hagut de dur a terme la deliberació en format virtual i en unes 
condicions tan dissortades com les que estem vivint i compartint, volem destacar alguns aspectes que 
li atorguen al Premi d’enguany un caràcter excepcional: 

En primer lloc, es tracta del quinzè premi, commemoració que sí en mateixa constitueix una fita de la 
importància atorgada per la Fundació Ernest Lluch i per la Facultat de Ciències Polítiques i Socials de 
la Universitat Pompeu Fabra. Institucions, ambdues, que sempre han tingut una cura particular en 
mantenir aquesta distinció destinada als estudiants de batxillerat que han realitzat els seus Treballs de 
Recerca en l’àmbit de les ciències socials. És aquesta una convocatòria entesa des d’un punt de vista 
ampli i integrador de disciplines molt diverses; de manera que no només es valora la temàtica en si 
mateixa, sinó també, la presentació, la dedicació, l’originalitat, etc. 

En segon lloc, cal destacar que els terminis de convocatòria i de presentació d’originals al premi, així 
com la mateixa avaluació del conjunt de treballs, la selecció final i l’adjudicació d’accèssits i premis... 
Tota aquesta dinàmica, s’ha vist afectada per l’impacte de la Covid-19, pel confinament i per totes les 
circumstàncies, més o menys dramàtiques viscudes en les escoles, els instituts, la universitat, i les 
llars. Una situació que, eventualment, ha afectat d’una manera o una altra a professors, administratius, 
estudiants i a llurs famílies. Per tot això és francament remarcable que, finalment, aquest jurat hagi 
tingut el plaer de poder elegir entre 65 treballs; tots ells de bona factura. Pot ser, una de les millors 
seleccions inicials amb la que ens hem trobat al llarg dels anys.  

En tercer lloc, cal remarcar que en si mateix el repàs als títols i continguts dels treballs, com acostuma 
a ser any rere any, és una síntesi de les preocupacions socials, econòmiques i polítiques de la societat. 
Aquest curs, entre les temàtiques habituals com ara la memòria històrica i les històries de vida, les 
dones i la rellevància del gènere, el vot i les eleccions, els immigrants i els refugiats, l’ecologia i 
l’educació, el tema o contingut estrella ha girat a l’entorn de l’auge de l’extrema dreta, les fake news i 
les fal·làcies discursives. És a dir que, una bona part de les preocupacions de la societat s’han centrat 
a l’entorn dels problemes de la democràcia i les distòpies presents en la nostra quotidianitat que, 
malauradament, la crisi sanitària actual estan aguditzant. El futur és una oportunitat pe millorar la 
societat sempre i quan siguem conscients de l’esforç que s’ha d’emprar en el present per tal 
d’aconseguir-ho. Ara bé, l’esdevenidor està ple d’incerteses. Sabem del cert que desprès de la crisi 
sanitària, apunta la crisi econòmica i ocupacional, la por d’un rebrot o, simplement, la coexistència amb 
una malaltia d’impacte real desconegut. La pobresa, la por, la incertesa, els reptes, l’oportunisme, s’han 
d’afrontar de manera democràtica, participativa i donant el millor de tots nosaltres. Alguns d’aquests 
treballs ja parlaven, abans de la Covid-19, de com avançar en aquesta fita. 

Realitzades aquestes puntualitzacions, aquest jurat ha decidir atorgar en primer lloc tres accèssits al 
XV Premi Ernest Lluch en Ciències Socials i Polítiques, als següents treballs de recerca de batxillerat. 
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Aquests treballs seran gratificats amb 100 euros cadascun i seran publicats a la web de la Facultat de 
Ciències Polítiques i Socials.  

Accèssits. Els treballs distingits són els següents, sense un ordre de preferència: 

 
QUADRE 1ER ESQUERRA, FILA 7, SEPULTURA 19. En record d'una víctima de la repressió 
franquista. Realitzat per María Martí Todó, Institut TERRA ALTA  de Gandesa, Tarragona 
 
Recuperar la memòria, fer reviure el passat. No per passar factura i aixecar vells odis i passions, sinó 
simplement per recordar i rendir homenatge. Tal vegada per superar velles rancúnies i fer la vida millor. 
Una mica de poesia com la que ens deleix l’autora en la introducció:  

La calaixera guardava pols, por, temps, petits tresors, històries per contar, sentiments amagats, 
angoixa, soledat, tristesa, cançons, incògnites, incerteses, dubtes i memòria, entre mocadors 
de coll, fotografies esgrogueïdes i papers indesxifrables. Aquell calaix va ser la fruita prohibida 
durant anys, un lloc infranquejable que la curiositat juvenil va rescatar de l’oblit. D’aquesta 
manera, el magatzem dels records i la flama de la memòria familiar segueix viva.  

I, a partir d’aquí, entrem en el territori  de la memòria, i de la biografia d’un secretari del jutjat d’un 
municipi del Mestrat castellonenc; el treball, la família, els ideals polítics, la presó, el consell de guerra, 
les enveges dels denunciants... i l’afusellament, al juny de 1942. La data dóna idea de la ferocitat de 
la persecució. El context de la república i de la guerra civil, la repressió franquista; els esforços per 
ocultar aquells temps, les dificultats de localitzar les seves restes, tot narrat amb dedicació i pulcritud. 
En definitiva, una història de vida molt ben documentada i presentada de manera exquisida, amb una 
remarcable i àmplia consulta als arxius.  
 
UN VIATGE DE QUATRE SEGLES A TRAVÉS DE LA FAMÍLIA. Realitzat per Elvira Norte Mercadé, 
Escola Puigcerver, Reus, Tarragona 
 
Quasi cada any en el moment de seleccionar els treballs, se’ns “esmuny” un treball de realització 
impecable, però que a la vegada s’allunya del que podria ser el tronc central de les ciències socials. 
És el cas d’aquest viatge familiar, una mica sociològic, una mica històric, una mica legal, una mica 
antropològic, una mica demogràfic i, sobretot, genealògic. Bona contextualització. Perfecta 
presentació: mapes, arbres genealògics, gràfics i taules allà on correspon. Capacitat increïble de 
treball: fonts documentals, entrevistes; també habilitat en l’anàlisi i ús de programari específic. Tot un 
material impecable des del punt de vista acadèmic i, a la vegada, tan harmoniós i tendre que el lector 
tendeix a identificar-se, en determinats moments -sàviament elegits per l’autora- amb les peripècies 
dels quatre grups familiars. Així mateix es remarcable la sensibilitat vers les dones i els seus problemes 
al llarg dels anys, especialment en l’etapa franquista. Un annex documental i fotogràfic molt adient 
acompanya el treball. 
 
QUÈ ÉS LA DEMOCRÀCIA? UNA VISIÓ HISTÒRICA DE LA DEMOCRÀCIA OCCIDENTAL PER 
ENTENDRE MILLOR EL MÓN ON VIVIM. Realitzat per 
Pau Ortega Bartés, Institut Antoni Pous i Argila. Manlleu, Barcelona 
 
Vàrem tenir moltes dificultats en seleccionar aquest treball. L’autor n’és conscient del perquè i així ho 
manifesta en la seva valoració final. Un treball de recerca de batxillerat de 208 pàgines! És aquest un 
document que repassa el concepte de democràcia, època a època des de les seves peripècies gregues 
i atenenques. Però no es un repàs acrític, sinó que està impregnat d’una clara motivació: la preocupació 
per l’esdevenir de la democràcia en l’actualitat. L’autor arrenca amb el concepte, l’etimologia, els 
avatars de la democràcia al llarg dels temps, fins arribar a les interpretacions actuals i la seva 
contrastació amb la realitat: socialdemocràcia, neoliberalisme, globalització, desigualtat. Arribats aquí, 
subratlla l’existència d’una crisi disfuncional que fa necessari pensar en alternatives. No obstant, 
l’ambició de l’autor no s’atura en les quasi 150 pàgines dedicades i, a més, ens ofereix dues entrevistes 
a experts i els resultats d’una enquesta guiada per un interessant qüestionari. Com ens podem imaginar 
també incorpora unes amplíssimes conclusions i bibliografia. La seva ambició queda matisada per les 
seves darreres paraules crítiques. En tot cas, li direm per a la seva tranquil·litat, que posseeix fusta 
investigadora, unida a una notable capacitat de síntesi teòrica; tot i l’extensió del document. 
 
Finalment, el jurat atorga el XIV premi Ernest Lluch de Ciències Polítiques i Socials a:  
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ARGUMENTS PER DEFENSAR LES IDEES. ANÀLISI DE LES FAL·LÀCIES EN LES CAMPANYES 
ELECTORALS. Realitzat per, Iris Yun Mañes Porcel 
La Salle Montcada. Montcada i Reixac. 
 
Discurs, enganys, veritats. Excés d’informació. Un politòleg de renom, David Easton, deia fa temps que 
una forma de col·lapsar el sistema polític, és a dir la presa de decisions, és inundar-lo d’informació. 
Una variant d’aquest problema és l’analitzada en aquest treball: la desinformació generada enmig d’un 
excés informatiu. Com no podia ser d’una altra manera el treball comença delimitant el concepte de 
fal·làcia i la seva tipologia. Aquí només una advertència, no cal posar uns dibuixos que es poden 
consultar en xarxa, treu valor al treball; la simplicitat és un valor comunicatiu, també en l’Acadèmia. I, 
en canvi, es molt lloable l’esquema aplicat a l’anàlisi de la comunicació política, les estratègies de 
campanya i les seves tècniques; així com les seves derivacions actuals: post-veritat, notícies falses o 
l’amplificació de les xarxes. Juntament amb tot això esmentat, li dóna valor a l’estudi l’aplicació d’una 
anàlisi exhaustiva dels tipus de fal·làcies a partir de casos concrets: Per una banda els discursos de 
Donald Trump i, per altra banda, la propaganda electoral i les xarxes socials de Ciudadanos, Esquerra 
Republicana, Unidas Podemos, PP, PSC-PSOE, Vox. És aquest, en definitiva, un treball comparatiu 
original, extens i interessant en tots els aspectes i, per tant, mereixedor del XV premi Ernest Lluch. 
 
Aquest treball rebrà els 700 euros del premi i, naturalment, també serà publicat al web de la Facultat. 

Per últim, el Jurat vol agrair la participació dels estudiants i centres que s’han animat a presentar un 
dels 65 treballs a aquesta edició del premi.  

El president,  
Miquel Salvador, degà de la Facultat de Ciències Polítiques i Socials de la UPF. 
 
Barcelona, 22 de maig de 2020 

Acte de lliurament 

Finalistes i acte de lliurament del Premi Ernest Lluch de Ciències Socials i 
Polítiques 2020 
 

Dia:Divendres 29 de maig de 2020 
Hora:12:00 
Lloc: Plataforma Collaborate 
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 29 de maig de 2020, a les 12:00 hores, 

tindrà lloc l'acte de lliurament del XVè Premi Ernest Lluch de 

Ciències Socials i Polítiques. Com a conseqüència de les 

derivades de la pademia de la COVID-19 l'acte de lliurament 

del premi es farà de manera virtual, a través de la plataforma 

Collaborate. 

 

 

A l'espera de desvetllar el guanyador/a en el transcurs de l'acte 

de lliurament del premi -divendres 29 de maig de 2020- ,el jurat 

format per membres d'ambdues institucions va determinar que 

els finalistes (presentats per ordre alfabètic dels pseudònims dels autors) siguin els següents: 
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 ANDREU BELTRAN per "QUADRE 1ER ESQUERRA, FILA 7, SEPULTURA 19" 

 EDACREM per "UN VIATGE DE QUATRE SEGLES A TRAVÉS DE LA FAMÍLIA" 

 GETÚLIO per "QUÈ ÉS LA DEMOCRÀCIA? UNA VISIÓ HISTÒRICA DE LA DEMOCRÀCIA 

OCCIDENTAL PER ENTENDRE MILLOR EL MÓN ON VIVIM" 

 VIVER per "ARGUMENTS PER DEFENSAR LES IDEES. ANÀLISI DE LES FAL·LÀCIES EN 

LES CAMPANYES ELECTORALS" 

 

Una vegada més, ens plau destacar la qualitat i també la quantitat dels treballs presentats i més 

enguany, ateses les circumstàncies excepcionals que estem vivint. D'entre tots ells en sobresurten 

aquests finalistes, pel seu rigor, originalitat i excel·lència. 

 

Crònica 

 
Crònica i imatges de l'acte virtual d'entrega del Premi i mencions honorífiques 
2020 
 
Avui, divendres 29 de maig de 2020, a través de l'aula virtual de la plataforma Collaborate ha tingut 

lloc l'acte de lliurament del XVè Premi Ernest Lluch de Ciències Socials i Polítiques, al millor treball de 

recerca de Batxillerat. L'acte ha comptat amb la presència virtual dels alumnes guardonats, 

acompanyats pels respectius familiars,tutors i amics, així com pels membres del jurat i representants 

institucionals d'ambdues institucions convocants. El professor Carles Ramió, Comissionat per a 

l’Estratègia del grup UPF ha realitzat el parlament d'obertura d'un acte que ha prosseguit amb la 

intervenció precisa i propera de l'economista i vicepresident  de la Fundació Ernest Lluch i membre del 

jurat del premi, Josep Maria Carreras que va precedir a la lectura 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. 

 

 
 

El moment més esperat de tots, el del veredicte del jurat, l'ha donat a conèixer el degà de la Facultat 

de Polítiques, Miquel Salvador, qui ha llegit parts de l'acta del jurat. En aquest sentit ha remarcat que 

es tracta d'una edició excepcional, tan perquè els terminis, condicions i convocatòria del premi s'han 

vist alterades per les circumstàncies que ens determinen, com perquè els components del jurat han 

hagut de dur a terme la deliberació en format virtual, i perquè se celebren quinze anys de la 
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convocatòria ininterrompuda d'aquest Premi. Per tot això ha expressat la seva satisfacció per haver 

rebut  65 treballs; tots ells de bona factura. Per últim ha remarcat que el repàs als títols i continguts 

dels treballs, és una síntesi de les preocupacions socials, econòmiques i polítiques de la societat.  En 

aquest curs, entre les temàtiques habituals com ara la memòria històrica i les històries de vida, les 

dones i la rellevància del gènere, el vot i les eleccions, els immigrants i els refugiats, l’ecologia i 

l’educació, el tema o contingut estrella ha girat a l’entorn de l’auge de l’extrema dreta, les fake news i 

les fal·làcies discursives. És a dir que, una bona part de les preocupacions de la societat s’han centrat 

a l’entorn dels problemes de la democràcia i les distòpies presents en la nostra quotidianitat que, 

malauradament, la crisi sanitària actual estan aguditzant. 

  

Realitzades aquestes puntualitzacions, el degà ha procedit al lliurament dels tres accèssits al XV Premi 

Ernest Lluch en Ciències Socials i Polítiques, als següents treballs de recerca de batxillerat. Aquests 

treballs seran gratificats amb 100 euros cadascun i seran publicats a la web de la Facultat de Ciències 

Polítiques i Socials. 

 

QUADRE 1ER ESQUERRA, FILA 7, SEPULTURA 19. En record d'una víctima de la repressió 

franquista. Realitzat per María Martí Todó, Institut TERRA ALTA de Gandesa, Tarragona 

 

 
 

Recuperar la memòria, fer reviure el passat. No per passar factura i aixecar vells odis i passions, sinó 

simplement per recordar i rendir homenatge. Tal vegada per superar velles rancúnies i fer la vida millor. 

Una mica de poesia com la que ens deleix l’autora en la introducció: 

 

La calaixera guardava pols, por, temps, petits tresors, històries per contar, sentiments amagats, 

angoixa, soledat, tristesa, cançons, incògnites, incerteses, dubtes i memòria, entre mocadors de coll, 

fotografies esgrogueïdes i papers indesxifrables. Aquell calaix va ser la fruita prohibida durant anys, un 

lloc infranquejable que la curiositat juvenil va rescatar de l’oblit. D’aquesta manera, el magatzem dels 

records i la flama de la memòria familiar segueix viva. 

 

I, a partir d’aquí, entrem en el territori de la memòria, i de la biografia d’un secretari del jutjat d’un 

municipi del Mestrat castellonenc; el treball, la família, els ideals polítics, la presó, el consell de guerra, 

les enveges dels denunciants... i l’afusellament, al juny de 1942. La data dóna idea de la ferocitat de 

la persecució. El context de la república i de la guerra civil, la repressió franquista; els esforços per 

ocultar aquells temps, les dificultats de localitzar les seves restes, tot narrat amb dedicació i pulcritud. 

 En definitiva, una història de vida molt ben documentada i presentada de manera exquisida, amb una 

remarcable i àmplia consulta als arxius. 
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UN VIATGE DE QUATRE SEGLES A TRAVÉS DE LA FAMÍLIA. Realitzat per Elvira Norte Mercadé, 

Escola Puigcerver, Reus, Tarragona 

 

 
 
Quasi cada any en el moment de seleccionar els treballs, se’ns “esmuny” un treball de realització 

impecable, però que a la vegada s’allunya del que podria ser el tronc central de les ciències socials. 

És el cas d’aquest viatge familiar, una mica sociològic, una mica històric, una mica legal, una mica 

antropològic, una mica demogràfic i, sobretot, genealògic. Bona contextualització. Perfecta 

presentació: mapes, arbres genealògics, gràfics i taules allà on correspon. Capacitat increïble de 

treball: fonts documentals, entrevistes; també habilitat en l’anàlisi i ús de programari específic. Tot un 

material impecable des del punt de vista acadèmic i, a la vegada, tan harmoniós i tendre que el lector 

tendeix a identificar-se, en determinats moments -sàviament elegits per l’autora- amb les peripècies 

dels quatre grups familiars. Així mateix es remarcable la sensibilitat vers les dones i els seus problemes 

al llarg dels anys, especialment en l’etapa franquista. Un annex documental i fotogràfic molt adient 

acompanya el treball. 

 

QUÈ ÉS LA DEMOCRÀCIA? UNA VISIÓ HISTÒRICA DE LA DEMOCRÀCIA OCCIDENTAL PER 

ENTENDRE MILLOR EL MÓN ON VIVIM. 

Realitzat per Pau Ortega Bartés, Institut Antoni Pous i Argila. Manlleu, Barcelona 
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Vàrem tenir moltes dificultats en seleccionar aquest treball. L’autor n’és conscient del perquè i així ho 

manifesta en la seva valoració final. Un treball de recerca de batxillerat de 208 pàgines! És aquest un 

document que repassa el concepte de democràcia, època a època des de les seves peripècies gregues 

i atenenques. Però no es un repàs acrític, sinó que està impregnat d’una clara motivació: la preocupació 

per l’esdevenir de la democràcia en l’actualitat. L’autor arrenca amb el concepte, l’etimologia, els 

avatars de la democràcia al llarg dels temps, fins arribar a les interpretacions actuals i la seva 

contrastació amb la realitat: socialdemocràcia, neoliberalisme, globalització, desigualtat. Arribats aquí, 

subratlla l’existència d’una crisi disfuncional que fa necessari pensar en alternatives. No obstant, 

l’ambició de l’autor no s’atura en les quasi 150 pàgines dedicades i, a més, ens ofereix dues entrevistes 

a experts i els resultats d’una enquesta guiada per un interessant qüestionari. Com ens podem imaginar 

també incorpora unes amplíssimes conclusions i bibliografia. La seva ambició queda matisada per les 

seves darreres paraules crítiques. En tot cas, li direm per a la seva tranquil·litat, que posseeix fusta 

investigadora, unida a una notable capacitat de síntesi teòrica; tot i l’extensió del document. 

 

El XV Premi Ernest Lluch de Ciències Socials i Polítiques es concedeix a: 

 

ARGUMENTS PER DEFENSAR LES IDEES. ANÀLISI DE LES FAL·LÀCIES EN LES CAMPANYES 

ELECTORALS.  

Realitzat per, Iris Yun Mañes Porcel, La Salle Montcada. Montcada i Reixac. 

 

 
 
Discurs, enganys, veritats. Excés d’informació. Un politòleg de renom, David Easton, deia fa temps que 

una forma de col·lapsar el sistema polític, és a dir la presa de decisions, és inundar-lo d’informació. 

Una variant d’aquest problema és l’analitzada en aquest treball: la desinformació generada enmig d’un 

excés informatiu. Com no podia ser d’una altra manera el treball comença delimitant el concepte de 

fal·làcia i la seva tipologia. Aquí només una advertència, no cal posar uns dibuixos que es poden 

consultar en xarxa, treu valor al treball; la simplicitat és un valor comunicatiu, també en l’Acadèmia. I, 

en canvi, es molt lloable l’esquema aplicat a l’anàlisi de la comunicació política, les estratègies de 

campanya i les seves tècniques; així com les seves derivacions actuals: post-veritat, notícies falses o 

l’amplificació de les xarxes. Juntament amb tot això esmentat, li dóna valor a l’estudi l’aplicació d’una 

anàlisi exhaustiva dels tipus de fal·làcies a partir de casos concrets: Per una banda els discursos de 

Donald Trump i, per altra banda, la propaganda electoral i les xarxes socials de Ciudadanos, Esquerra 

Republicana, Unidas Podemos, PP, PSC-PSOE, Vox. És aquest, en definitiva, un treball comparatiu 

original, extens i interessant en tots els aspectes i, per tant, mereixedor del XV premi Ernest Lluch. 

 

Per últim, es fa saber en nom del Jurat l'agraiment a l'esforç i a la participació dels estudiants i 

centres que s’han animat a presentar un dels 65 treballs a aquesta edició (confinada) del premi.  
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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 

 

Big Data i política. El poder de l'algoritme 

XV Jornada Ernest Lluch de Ciències Polítiques i Socials 2020 

Dia: 20 de Febrer 2020 

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 

 

    Programa 

 

11.00h Benvinguda i presentació 

 

11.15h Conferència a càrrec de: 

 Rafael Rubio.  Professor Titular del 

Departament de Dret Constitucional i director 

del grup de recerca sobre participació i noves 

tecnologies (i+dem) a la Universidad 

Complutense de Madrid. Membre de la 

Comissió de Venècia 

 

12.00h Torn obert de preguntes 

 

12.30h Taula rodona amb la participació de: 

 

 Berta Barbet. Investigadora Postdoctoral en el Departament de Polítiques i Dret 

Públic de la Universitat Autònoma de Barcelona. Doctora en Polítiques i 

relacions internacionals per la Universitat de Leicester i Màster en 

Comportament polític i opinió política per la Universitat d’Esssex. 

 Inma Ranera.  Directora General de Christie & Co per Espanya i Portugal. 

Membre de la Junta de +Demo. Llicenciada en Dret per la UNED i Técnic 

Superior en Relacions Públiques i Comunicació per la Universitat de Barcelona. 

 Modera: Néstor Tejero. CTO de Naveler, empresa dedicada a Big Data per a la 

intel·ligència política. 

 

13.30h Comiat: 
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Crònica 

 

"Hem passat d'una democràcia de les idees a una democràcia de les 

creences" 

Fotos i crònica de la XV Jornada Ernest Lluch de Ciències Polítiques i Socials UPF 2020 

 

 

 

 

Aquesta frase pronunciada per Rafael Rubio -ponent de la XV Jornada Ernest Lluch de Ciències 

Socials i Polítiques sobre 'El poder de l'algoritme. Big data i política'- emmarca el contingut de 

l'edició d'enguany d'una jornada absolutament consolidada i que any rera any coorganitzen la Facultat 

de Polítiques de la UPF i la Fundació Ernest Lluch. 

Per a la present ocasió es va comptar amb la participació del professor Titular del Departament de Dret 

Constitucional i director del grup de recerca sobre participació i noves tecnologies (i+dem) a la 

Universidad Complutense de Madrid, Rafael Rubio, per a la ponència-marc. La segona part de l'acte 

la va protagonitzar la taula rodona conformada pel mateix  Rubio juntament amb Berta Barbet -

Investigadora Postdoctoral en el Departament de Polítiques i Dret Públic de la Universitat Autònoma 

de Barcelona; Inma Ranera -directora General de Christie & Co per Espanya i Portugal. Membre de la 

Junta de +Demo; i Néstor Tejero (moderador) CTO de Naveler, empresa dedicada a Big Data per a 

la intel·ligència política. 

* A continuació adjuntem el vídeo de la jornada i reproduïm la crònica elaborada per Ricard Clarà i 

publicada a la web de la Facultat de Ciències Polítiques  Socials de la UPF: 

 

 

 

https://www.upf.edu/web/politiques/video-repositori?p_p_id=56_INSTANCE_669HhOHOheIE&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1
https://www.upf.edu/web/politiques/noticies/-/asset_publisher/jME1tr7jJ1vk/content/id/232597614/maximized#.Xk-jcWhKi1s
https://www.upf.edu/web/politiques/noticies/-/asset_publisher/jME1tr7jJ1vk/content/id/232597614/maximized#.Xk-jcWhKi1s
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“Hem passat d’una democràcia de les idees a una democràcia de les creences” 

Rafael Rubio, director del grup de recerca sobre Participació, Noves Tecnologies i 
Democràcia de la Universitat Complutense de Madrid, ha impartit la conferència inicial de 
la XV Jornada Ernest Lluch, centrada en la relació entre Big Data i política. 
 
“Big Data i política. El poder de l'algoritme” és el títol de la XV Jornada Ernest Lluch de Ciències 
Polítiques i Socials, organitzada per la Facultat de Ciències Polítiques i Socials de la UPF i la 
Fundació Ernest Lluch, que ha debatut sobre la influència de l’anàlisi de dades en el món de la 
decisió i el funcionament de la política. 
La jornada, que ha tingut lloc el 20 de febrer, a les 11.00 hores, a l’auditori del campus de la Ciutadella, 

ha estat oberta per David Sancho, director del Departament de Ciències Polítiques i Socials de la 

UPF. Seguidament, Joan Majó, president de la Fundació Ernest Lluch, i Miquel Salvador, degà de la 

Facultat, han donat a conèixer el contingut de l’acte i han presentat el ponent de la conferència inicial. 

 

“Aquesta jornada, a més de la seva funció habitual de debatre sobre temes d’actualitat política, avui 

ens donarà una visió prospectiva de futur, de com el Big Data permet articular processos polítics i 

socials”, ha afirmat David Sancho. Joan Majó, en la seva intervenció, ha parlat de dos aspectes que, 

a més del canvi climàtic, cal tenir en compte com a grans amenaces de futur: l’augment de les 

desigualtats al món i la potència dels elements relacionats amb la manipulació informativa dels cervells. 

 

Miquel Salvador, de la seva banda, abans de donar pas al conferenciant, ha esmentat que “l’ús de les 

dades i l’automatització de procediments alteren el funcionament de les organitzacions i el 

comportament de la ciutadania, que sovint es deixa portar per elements que afecten la percepció de la 

realitat, amb les conseqüències que això comporta”. 

Rafael Rubio Núñez ha començat la seva conferència amb una afirmació contundent: “Més enllà del 

potencial de la tecnologia, que és indubtable, la capacitat de la política d’explotar-lo està molt lluny dels 
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temors que genera i molt per sota del que ens fan pensar”. I ha afegit: “A Espanya els partits polítics 

no tenen uns laboratoris de tecnologia prou desenvolupats per determinar els vots”. 

El professor de la Universitat Complutense ha apuntat que a banda de la influència dels algoritmes 

durant les eleccions, actualment hi ha una campanya electoral permanent. Tot i això, més enllà 

d’aquesta realitat, “ens hauríem de centrar en els reptes i les oportunitats que els algoritmes generen 

en les administracions”. Ha apostat per la necessitat que aquests algoritmes siguin transparents, quan 

tenen una capacitat transformadora en la societat i poden ajudar a millorar les polítiques públiques. 

 

Segons Rafael Rubio, l’impacte de les noves tecnologies no és tant sobre la política, sinó sobre la 

societat. En la mesura que les noves tecnologies transformen la societat de manera disruptiva, els 

polítics canvien la seva política per respondre a aquest impacte. En aquest sentit, ha citat diversos 

impactes que la tecnologia té en la societat, i indirectament, en la política: una inflació informativa; una 

falsa sensació de desintermediació, que no es correspon a la realitat; una hiperconnexió permanent; 

una acceleració en la velocitat dels temps (“abans els temps els marcaven els mèdia, ara la informació 

es transmet en streaming”). 

Altres impactes són la imatge com a base de la informació; la simplificació absoluta dels missatges; la 

dictadura de l’emoció; la veritat a la carta; la fragmentació (“llegim el que volem llegir en el moment que 

volem, i sense necessitat de filtres”); la polarització, i finalment, la capacitat de la ficció per explicar i 

construir la realitat (“l’accident de Txernòbil ha passat a ser el que va dir la cadena HBO amb la seva 

sèrie”). 

 

Rafael Rubio ha parlat sobre com la política utilitza la tecnologia per difondre els seus missatges, 

sense intermediaris, un procés per al qual encara necessita la publicitat política: “Hem passat d’utilitzar 

la publicitat per influir sobre els indecisos en campanya electoral a usar-la de manera persistent, com 

a element sostingut en el temps”, ha assegurat. Una altra vessant de l’aplicació de la tecnologia en la 

política, a banda de la informació, és, segons el ponent, la part organitzativa: la tecnologia ha influït en 

la voluntat d’afectar les organitzacions i la naturalesa dels partits polítics. 

La part final de la seva intervenció l’ha dedicat a parlar d’intel·ligència artificial, machine learning (que 

permet a les màquines generar continguts en brut de publicitat política, en un procés sense límits) i de 

neurotecnologia, un camp que s’està desenvolupant, i que actualment ja permet reproduir en imatges 

conceptes que estan dins el nostre cervell. “El Big Data i la intel·ligència artificial són els grans enemics 

de la intimitat de les persones, ja que ataquen els seus límits, les seves barreres. Influir en el 

comportament electoral de les persones a través de la tecnologia passa a ser molt preocupant”. 

 

Taula rodona amb la participació de Berta Barbet i Inma Ranera 

 

La segona part de la jornada ha constat d'una taula rodona, moderada per Néstor Tejero, CTO de 

Naveler, empresa dedicada al Big Data per a la intel·ligència política. La taula ha comptat amb la 

participació de Berta Barbet, politòloga; Inma Ranera, directora general de Christie & Co per a 

Espanya i Portugal, i Rafael Rubio, que s'ha afegit al debat. 
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El diàleg ha girat al voltant de com el Big Data i el management de dades, que tant han evolucionat en 

els últims temps, poden influir en el món de la decisió i en el funcionament de la política, amb especial 

èmfasi en el paper transcendental que juguen les xarxes socials i les noves tècniques informàtiques. 

 

Alguns dels temes que han sorgit en el debat han estat els efectes de la lluita per al control de les 

dades dels ciutadans, que ha derivat en una guerra entre la Xina i els EUA; les desigualtats que es 

poden crear en l'accés a les noves tecnologies, o la importància d'una llei forta de protecció de dades 

dels ciutadans, que a Europa estan emparats per la llei 2016 (però que no existeix a la Xina i que 

Donald Trump està començant a desmantellar els EUA). 

 

Berta Barbet ha incidit en els perills de la desinformació i la segmentació informativa: "La 

desinformació es basa sovint en un tema que sona bé, que toca una emoció de la gent, que pot tenir 

sentiments de frustració i de ràbia. Un cop reforçada aquesta emoció, és molt difícil de desactivar". En 

aquest sentit, ha apostat per la necessitat d'aprendre a pensar críticament, i a posar-se en la pell de 

l'experiència de les persones. 

 

Inma Ranera, per la seva banda, ha parlat de controlar les nostres dades, i de ser conscients de a qui 

les cedim: "Cal educar millor, actuar de manera unitària amb temes transcendentals del nostre futur", 

ha emfatitzat. "L'administració ha d'ajudar al control de les dades. No vull renunciar a la llibertat de dir 

si dono o no dono les meves dades". Segons ella, cal distingir clarament entre política i governança 

global, que dóna resposta a reptes globals, i que "actualment no tenim". 

 

En relació a la necessitat d'anar cap a una carta de drets informàtics de les persones, Rafael Rubio ha 

afirmat que "els drets digitals no haurien d'existir, ja que en realitat són drets fonamentals que tenen 

relació amb el món digital". 

 

La intervenció de Miquel Salvador, que ha destacat el gran repte que suposa per a l'administració 

pública la governança de dades ("per fer un algoritme necessari disposar de bones dades") i tenir 

persones que estiguin preparades per fer-ho, ha posat el punt final a 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. 

 

Ajudes d'estat en temps de pandèmia: noves prioritats, mateixa 

ambició 
 XVIII Seminari Ernest Lluch d'Economia a la Universitat de Barcelona 

 
Dia: dimecres 18 de novembre 2020 
Hora: 12h. 
Lloc: Online 
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 que 

enguany es realitzarà de manera virtual i serà retransmès en directe des de la Facultat d’Econòmiques 

de la UB. 

 

Programa 

 

PARLAMENTS INSTITUCIONALS: 
 Ramon Alemany. Degà de la Facultat d’Economia i Empresa 

 Josep Maria Carreras. Vicepresident de la Fundació Ernest Lluch 

 Anton Costas. Catedràtic de Política Econòmica (UB) 

 

MODERADOR: 
 Joan Ramon Borrell. Professor titular d’Economia (UB) 

 

CONFERENCIANT: 

 

 Lluís Sauri. Oficina de l’Economista en Cap de la DG Competència de la Comissió 

Europea 
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Èxit del seminari UB 2020 online 
  

 Ajudes d'estat en temps de pandèmia: noves prioritats, 

mateixa ambició era el títol del seminari que  amb 

periodicitat anual promou la Facultat d'Economi i 

Empresade la Universitat de Barcelona i que enguany, 

per mesures preventivesdela Covid-19 esva dur a terme 

en format online. 

 

Amb el professor Joan Ramon Borrell en la coordinació 

del seminari, aquest va comptar amb la participació 

institucional de Ramon Alemany, degà de la Facultat 

d’Economia i Empresa , del vicepresident de la Fundació 

Ernest Lluch, l'economista Josep Maria Carreras i del catedràtic d'economia Antón Costas, impulsor 

d'aquest acte que combina l'activitat acadèmica amb l'homenatge i record a la figura de Lluch, des de 

fa 18 anys. Pel que fa a la ponència-marc aquesta va anar a càrrec de Lluís Saurí, de l'Oficina de 

l’Economista en Cap de la Direcció General de la Competència de la Comissió Europea. 

 

El seminari es va dur a terme íntegrament online a través de la plataforma Collaborate i va comptar 

amb una cinquantena de connexions regulars. 

 

 

  

http://www.fundacioernestlluch.org/ca/activitat/ajudes-d-estat-en-temps-de-pandemia-noves-prioritats-mateixa-ambicio
http://www.fundacioernestlluch.org/ca/activitat/ajudes-d-estat-en-temps-de-pandemia-noves-prioritats-mateixa-ambicio
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Descripció. La Jornada sobre Municipis es realitza anualment i la promou la Fundació Ernest 

Lluch amb la voluntat d’oferir un marc de reflexió sobre els problemes que afecten a l’àmbit 

local i les relacions que s’estableixen entre l’administració local i la ciutadania. 

 

Programa 

 

La Jornada sobre Municipis està promoguda amb la voluntat d’oferir un marc anual de reflexió sobre 

els problemes que afecten a l’àmbit local, per incidir en les relacions que s’estableixen entre 

l’administració de proximitat i els seus ciutadans. 

 

Argumentari  
 

El món local davant l'emergència econòmica 

Espai web municipalista - Jornada sobre Municipis 2020 

 

La Fundació Ernest Lluch proporciona un espai virtual de reflexió, intercanvi 

d’experiències i informació sobre el municipalisme amb la col·laboració de la Diputació de 

Barcelona. 

 

La pandèmia de la COVID-19 ha generat una multiplicitat de derivades econòmiques d’impacte molt 

dur sobre el teixit econòmic dels municipis. Amb aquest proposit a partir del dilluns 6 de juliol obrim 

un espai web de reflexió municipalista on hi trobaràs tota la informació relativa a l’argumentari, 

tots els videos del pool d’experts, reprsentants institucionals i alcaldes i alcaldesses, a banda d’accedir 

a l’històric de la Jornada de Municipis, tot en un sol clic! 

 

El món local davant l’emergència econòmica 

 

La pandèmia de la COVID-19 ha generat una multiplicitat de derivades econòmiques d’impacte molt 

dur sobre el teixit econòmic i social que han tingut i tenen una translació d’impacte als municipis com 

a institucions més properes a la ciutadania.. Algunes d’elles s’han patit d’immediat i s’han hagut 

d’encarar en clau d’emergència, com atendre l’urgència sanitària i l’hospitalària, però també la 

tecnològica, la laboral, l‘empresarial i les primeres mesures d’emergència social. D’altres, en canvi, 

s’hauran d’encarar com un repte de present i de futur però ja en un nou paradigma d’acció. 

 

Durant els propers mesos i anys els ajuntaments i ens locals hauran de fer front als canvis de guió que 

la crisi econòmica i social associada a la crisi de la COVID-19 ha generat en el conjunt del territori i de 

la ciutadania. 

 

Un teixit productiu molt tocat, una xarxa comercial i de comerços en crisi i sectors motors de l’activitat 

econòmica com el turisme en situació de dificultat, són un paradigma absolutament present a peu de 

carrer als diferents municipis. L’atenció a les persones i les situacions d’emergència social són un dels 

altres grans eixos sobre els que hauran de pivotar les polítiques publiques. Amb tot, en aquest espai 

de reflexió ens centrarem en els reptes que tenen els municipis en matèria de promoció econòmica i 

ocupació, i la dinamització d’un teixit productiu en risc que necessita d’estímuls per iniciar una 

recuperació tant urgent com d’importància sistèmica, tenint en compte a més la necessitat de que 

aquesta sortida es faci de manera explícita amb el paradigma vital de sostenibilitat mediambiental . 

 

Quins són els programes endegats des de les Diputacions i ens supramunicipals per ajudar als 

Jornada sobre Municipis 

https://espaimunicipalista.wordpress.com/
https://espaimunicipalista.wordpress.com/blog-3/
https://espaimunicipalista.wordpress.com/la-jornada/
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municipis en aquesta tasca? Què caldrà prioritzar des dels ajuntaments amb els programes dels que 

ja disposen? Quins criteris menaran la recuperació econòmica i de retruc social en les actuacions de 

les corporacions locals? Quines són les seves demandes urgents i estratègiques? Quins són els 

programes i accions de suport clau demandats per part de les corporacions locals? 

 

Per a parlar-ne la Fundació Ernest Lluch i la Diputació de Barcelona han promogut un espai de reflexió 

d’emergència econòmica municipalista centrada en la Reconstrucció econòmica i social dels municipis. 

 

 

 

Hi participen 
 

Des de les institucions: 

 

 Núria Marín. Presidenta de la Diputació de Barcelona i alcaldessa de L’Hospitalet 

  Joan Majó. President de la Fundació Ernest Lluch. Ex ministre d’Indústria i enginyer 

 Javier Villamayor. Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i 

Comerç de la Diputació de Barcelona 

 Xesco Gomar. President delegat de l’Àrea d’Acció Climàtica de la Diputació de Barcelona 

 

 

Amb expertesa: 

 

 Pilar Conesa. Comissària del Smart City Expo World Congress i CEO Anteverti 

 Oriol Estela. Coordinador general del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona i 

coordinador tècnic de la Càtedra Barcelona-Universitat Pompeu Fabra de Política 

Econòmica Local 

 Eduard Jiménez. Director de l'Àrea de Presidència i Serveis Generals de l'Ajuntament 

de Santa Perpètua de Mogoda 

https://youtu.be/TC1iGFfr4XA
https://www.youtube.com/watch?v=Ybp1QoGzadc
https://www.youtube.com/watch?v=Ybp1QoGzadc
https://youtu.be/0O2Vbsj11k0
https://www.youtube.com/watch?v=GKN0f7Cq3yA
https://www.youtube.com/watch?v=uRPvpj0WwrY&t=18s
https://www.youtube.com/watch?v=nFB9OcbpmB4&t=12s
https://youtu.be/WeoM1dLT-Xc
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 Roger Pumares. Cap del Servei de Teixit Productiu dels Serveis de Promoció Econòmica 

i Ocupació de la Diputació de Barcelona 

 Paco Ramos – Director Executiu d’Estratègies de Foment d’Ocupació de Barcelona 

Activa. 

 Carles Rivera – Coordinador Gerent del Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de 

Barcelona 

 David Sancho. Director científic de la Càtedra Barcelona-Universitat Pompeu Fabra de 

Política Econòmica Local 

 

Sobre el terreny i des dels ajuntaments, els següents alcaldes i alcaldesses: 

 
 Calella: Montserrat Candini (Junts per Calella) 

 Granollers: Josep Mayoral (PSC) 

 Sant Feliu de Llobregat: Lídia Muñoz (Sant Feliu en Comú Podem) 

 Sant Pere de Torelló – Jordi Fàbrega (EPS-AM) 

 Santa Coloma de Gramenet: Núria Parlon (PSC) 

 Viladecans: Carles Ruiz (PSC) 

 Vilassar de Mar: Damià Del Clot (ERC) 

 

 

Accedeix al canal youtube de la Jornada: 
 

 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=QDCtBUbYxN4&t=13s
https://www.youtube.com/watch?v=r2P2CP18x-g
https://www.youtube.com/watch?v=dQnnr_-yAkU&t=64s
https://www.youtube.com/watch?v=MBBwRqJ_fqg&t=12s
http://www.calella.cat/
https://youtu.be/7hMdY1gHzyU
http://www.granollers.cat/
https://youtu.be/ncQ1tJP-pvM
https://www.santfeliu.cat/go.faces?xmid=1
https://www.youtube.com/watch?v=jV1hcUG9FxI&t=13s
http://www.stpere.cat/
https://www.youtube.com/watch?v=qxi-qHb7fks&t=8s
https://www.gramenet.cat/
https://www.youtube.com/watch?v=6ujV4uP5cE0&t=65s
https://www.viladecans.cat/ca
https://www.youtube.com/watch?v=eWOlOHK4FKg&t=6s
http://www.vilassardemar.cat/
https://www.youtube.com/watch?v=Mu0I1aeys2w
https://www.youtube.com/watch?v=TC1iGFfr4XA&list=PLD1fJSNXoTTySXeHjOlzxOIWXB40bgKDP&index=1
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Activitats 

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

Descripció. Desena 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 

 

Jornada de Portes Obertes a l’Arxiu Ernest Lluch i Martín 2020 

  
Dia:Dimecres 10 de juny de 2020 

Hora: 12:15 

Lloc: web Fundació Ernest Lluch de Vilassar de Mar. SantaEulàlia 66-80, 08340 Vilassar de Mar 

Organitza:Arxiu Municipal de Vilassar i Fundació Ernest Lluch 
 

Malgrat les derivades del confinament i de la pandèmia d la Covid-19, la Fundació Ernest Lluch 

s’havolgut sumar a la celebració del Dia Internacional dels Arxius, donant a conèixer el seu catàleg 

documental a través de la nostra web i un vídeo ad hoc. De la mateixa manera que s’han copilat les 

imatges de les diferents jornades de portes obertes realitzades conjuntament amb l’Arxiu Municpal 

de Vilassar de Mar. D’aquesta manera i a pesar de les circumstàncies adverses volíem donar 

continuïtat a una activitat conjunta i consolidada, 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. 

Video de difusió de l’Arxiu 2020 
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Fotos d’anys anteriors 

 

 
 

 

 
  



123 

 

 

 

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. La web està actualitada al dia sempre. 
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Vida i Obra cívica 
 

Descripció. La Fundació Ernest Lluch col·labora amb l'IES Ernest Lluch, per tal 

d'aprofundir amb el treball que realitzen els alumnes de l'Institut sobre la vida i obra 
d'Ernest Lluch. 

 
 
Edició 2020 

 

Xerrada amb els alumnes de 1r ESO- INS Ernest Lluch 
 
Dia: dimarts 4 i 24 de març 2020 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 (2020) 

 
*Part d’aquesta activitat anual enguany s’ha vist afectada per la COVID_19 i s’està a l’espera de trobar 
una nova data el primer trimestre de 2021. 
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Documental - Ernest Lluch, lliure i atrevit 
 

Un documental lliure i atrevit 

Sense ficció participarà en el Menorca Doc Fest amb la projecció d'"Ernest Lluch, lliure  atrevit" 

 

 
 

 
Un documental lliure i atrevit 
 
El divendres 6 de març de 2020 es va poder veure en pre-estrena per primera vegada amb públic i a 
la vila natal d'Ernest Lluch (Vilassar de Mar), aquest documental produït per Ottokar Produccions que 
aquest novembre s'emetrà per les televisions públiques que la coprodueixen. Ernest Lluch, va ser un 
agitador del pensament. Ell va ser una de les persones que va ajudar a posar els fonaments per fer 
d'Espanya un país modern; amb la implementació de la sanitat pública universal i gratuïta. Mentre 
intentava construir ponts d'entesa a Euskadi el comando Barcelona va decidir posar fi a la seva vida 
l'any 2000. 
 
“Ernest Lluch, lliure i atrevit” (2020) és una producció d’Ottokar Editora Audiovisual en coproducció 
amb TV3, Radio Televisión Española (RTVE) i Cambio de Imagen (EITB), amb la col·laboració de 
l’ICEC i el suport de la Fundació Ernest Lluch, que després d’haver participat en certàmens i festivals 
(Sant Sebastià, Menorca) arriba a les pantalles de les llars catalanes, basques i espanyoles. Es tracta 
d’un documental que emociona, recorda i dignifica la figura d'Ernest Lluch, aquell home polièdric que 
tenia una gran capacitat d'enlluernar a la gent que l'envoltava amb noves idees. 
 
Emissions del documental: 

 
 ETB: 15 de novembre a les 22:15 hores 

 TV3: 17 de novembre a les 22:05 hores – ‘Sense Ficció’ 

 TVE-La2: 21 de novembre a les 20:30 hores 
 
Altres projeccions: 

 
 Bilbao- Museu Gughenheim: 14 de novembre a les 19 hores 

 Santander - paranimf UIMP: 20 de novembre. Amb el director del Documental Josep 
Morell i el patró i vicerector amb Lluch a la UIMP, Antón Costas. (Pendent de confirmar) 

 

https://www.ottokar.net/ca/productions/single/195
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Fitxa tècnica del documental 
 
Direcció: Josep Morell i Jordi Vilar 
Guió: Josep Morell i Montserrat Rossell 
Realització: Jordi Vilar 
Productor: Jordi Vilar i José Gordejuela 
Productor executiu TVC: Jordi Ambròs 
Productor delegat TVC: Daniel Barea 
Director fotografia: Joan Tisminetzky 
Muntatge: José M. L. Godínez 
Directora de producció: Sílvia Houdier 
Música: Albert Guinovart (interpretació) i Iñaki Plaza, Ion Garmendia 
Lingüista: Dolors Casals 
Grafisme: Sergi Esgleas 
Veu en off: Dolors Martínez 
 
Festivals 
 
Festival de Cine de Drets Humans de Sant Sebastià 
FIC-CAT, Festival Internacional de Cinema en Català Costa Daurada 
Festival de Cinema i Fotografia Documental de Menorca 
Festival Internacional de Cine Documental i Curtmetratges de Bilbao, Zinebi 
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Presentacions del llibre 'Romà i Rossell, el primer de tots'  
 
Des del mes d'octubre s’han dut a terme diferents del llibre que Ernest Lluch va dedicar a la figura 

del figuerenc Romà i Rossell, i que ha anat a cura de Joan Armangué 

 

Francesc Romà i Rosell (Figueres, 1726- Mèxic, 1784), destacà com a jurista, magistrat i escriptor 

polític i econòmic i, també, pels importants càrrecs públics que va ostentar; els darrers, Regent de la 

Reial Audiència i Virrei interí de Mèxic. Ara, al 2020, edicions Cal·lígraf publica aquesta obra d'Ernest 

Lluch a cura de l'economista, polític i qui fou alcalde de Figueres,Joan Armangué. 

'Romà i Rossell, el primer de tots' recull els treballs d'Ernest Lluch sobre la vida i el pensament de 

Francesc Romà i Rossell. L'autor el situa com el primer economista després de la desfeta de 1714 i, 

també, com el primer català que després de la Guerra de Successió va defensar les reivindicacions 

polítiques de Catalunya. Lluch defineix Romà i Rosell com a mercantilista liberal, partidari del 

poblacionisme (augmentar la població per a dedicar-la a activitats productives), favorable als béns de 

luxe que asseguraven el consum, i defensor dels gremis catalans, de la llibertat econòmica, del 

prohibicionisme i del lliure comerç amb Amèrica. 

Presentacions 

Dijous 15 d'octubre a les 19h 
Llibreria Nollegiu (Poblenou, Barcelona) 
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Vídeo: 
 

 
 

Divendres 16 d’octubre 
Audotori dels Caputxins de Figueres - Ajornat 
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Dimarts 10 de novembre a les 19h.  
Biblioteca de Roses 

 

 
 
Vídeo 
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Divendres 13 de novembre a les 19h 
Presentació virtual a la Biblioteca 
Blanes 

 

 
 

Dimecres 18 de novembre 
Presentació virtual a la Biblioteca 
Castelló d'Empúries 
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Semàfor verd a La Vanguardia 
23 de novembre de 2020 
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27 de novembre a les 19h 
Acte Homenatge Lluch Atenea de Figueres 
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28 de novembre 
Presentació a la Llibreria 22 de Girona 
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Presentació online a Mataró, amb Federalistes d'Esquerres del Maresme 
Dimecres 16 de desembre a les 18:30, a través d'aquest enllaç 

 

 
 
 
 
  

https://zoom.us/j/91531005782?pwd=N3EzK21JVlRBbmRQbGNpTmJoZE1RQT09


135 

 

 

Dissabte 19 de desembre a les 19 hores 
L'Escala 
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20 Anys sense Ernest Lluch 

 

 

Logo Commemoratiu: 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

  



137 

 

 

COMUNICAT - 20 Anys sense Ernest Lluch 
 

El 21 de novembre de 2020 farà vint anys de l’assassinat de l’Ernest Lluch 

. 

Lluch, que es definia a si mateix com a “professor”, fou també un 

intel.lectual, un investigador, un parlamentari, un ministre, un rector 

d’Universitat, un economista, un articulista, un tertulià, un barcelonista 

i un melòman. I un pare i un amic. I com totes, una víctima 

incomprensible. Per això se’l recorda, se’l reconeix i estima. 

 

Des de la seva creació, pocs mesos després de la seva mort, la 

Fundació ha tingut per objecte vetllar pel llegat de l’Ernest Lluch. I administrar aquest llegat 

vol dir posar en ordre els seus materials però, sobretot, tenir cura d’un intangible com és 

retenir en l'imaginari de la gent la necessitat de mantenir sempre l'esperit d’entesa, la voluntat 

de resoldre les divergències a través del diàleg, la necessitat de cercar sempre la pulsió no 

bel·ligerant de la humanitat. 

 

Han passat 20 anys i des de la Fundació volem expressar el nostre agraïment a totes les 

persones i institucions de tot ordre que durant aquest període ens han acompanyat i han 

ajudat, no només a conservar el seu llegat, sinó a que la figura de l’Ernest Lluch sigui ja una 

figura per a tothom, un nom, i un espai de trobada on com a societat projectem uns valors 

d’allò que considerem desitjable. 

 

Ens fa il·lusió comprovar com els actes de record d’aquests dies són plurals, rics i diversos, i 

sobrepassen aquells que modestament la Fundació està en disposició d’impulsar. Perquè 

Lluch ja és efectivament de tots. 

 

Així us compartim que se celebraran actes que abasten una gran diversitat d’institucions, 

personalitats, acadèmics i amics, procedents de contextos i territoris diversos. De Barcelona 

a Sant Sebastià, de València a Madrid, de Santander a l’Hospitalet, de Saragossa a Figueres 

o de Maià de Montcal a Vilassar de Mar on va néixer i on la Fundació hi té la seu. Com no pot 

ser d’altra manera molts d’ells es duran a terme en format virtual tal i com exigeix el necessari 

compliment de les mesures per evitar la propagació de la COVID 19 en les circumstàncies 

actuals. 

 

A tots gràcies. Des de la Fundació seguirem treballant per recordar l’Ernest Lluch i sobretot, 

per projectar a futur les seves inquietuds intel·lectuals i cíviques, tant necessàries en 

contextos diversos i convulsos com els actuals en els que semblen tan necessaris el diàleg 

polític i cívic, la defensa d’una sanitat pública de qualitat amb una gestió i finançament 

adequats i l'obligació d’atrevir-se i aprendre a pensar per fer entre tots un món millor. 

 

A tots, amb agraïment i estima, moltes gràcies 

 

Fundació Ernest Lluch 
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 Ernest Lluch, impacte social i mediàtic 20 anys després  

 
 

El 21 de novembre de 2020 va fer vint anys de 

l’assassinat de l’Ernest Lluch. Han passat 20 anys i des 

de la Fundació volem expressar el nostre agraïment a 

totes les persones i institucions de tot ordre que s'han 

bolcat en la realització d'actes, escrits i mostres de suport 

i estima des de tots els racons d'Espanya. En aquest 

comunicat elaborat per la Fundació expressàvem que 

aquest recolzament ens ha acompanyat i ajudat, no 

només a conservar el seu llegat, sinó a que la figura de 

l’Ernest Lluch sigui ja una figura per a tothom, un nom, i 

un espai de trobada on com a societat projectem uns 

valors d’allò que considerem desitjable. 

 

El mateix 21N de 2020, però també en la vigília i en els 

dies posteriors, Lluch va encapçalar titulars, va generar 

milers de tuits i missatges a les xarxes socials i va 

propiciar que periodistes, acadèmics i amics el recordessin i el convertissin en trending tòpic, 

i el que és més important, amb algú a qui recordar 20 anys després del seu assassinat, ja 

sigui des d'un extrem de l'arc ideològic a l'altra. Lluch, que es definia a si mateix com a 

“professor”, fou també un intel.lectual, un investigador, un parlamentari, un ministre, un rector 

d’Universitat, un economista, un articulista, un tertulià, un barcelonista i un melòman. I un 

pare i un amic. I com totes, una víctima incomprensible. Per això se’l recorda, se’l reconeix i 

estima. 

 

A continuació enllacem - i actualitzarem així que s'escaigui- els escrits, articles i peces 

informatives publicades per a l'ocasió: 

 

Notícies, premsa i entrevistes: 

 

 Els llegats de Lluch. Joan Esculies. El País 
 Las últimas olas que fascinaron Ernest Lluch. Alberto Surio. Diario Vasco 
 Un documental sobre Ernest Lluch homenajea al político en el 20º aniversario 

de su asesinato. Crónica Vasca 
 "20 sense Lluch", portada de l'ARA 
 El llegat d'Ernest Lluch, 20 anys després. Editorial, Diari Ara 
 Ernest Lluch, el hombre que lo queria saber todo. Pere Ríos. El País 
 "Mi padre recibió una carta de ETA: 'Vamos a por ti'. Y la quemó". El Mundo 
 Rosa Lluch: "És un èxit que Bildu sigui al Congrés". Diari Ara 
 Las últimas horas de Ernest Lluch. El Mundo 

 Rosa Lluch: "Otegi y la izquierda abertzale demuestran con los hechos que se 
han alejado de la violencia". Neus Tomàs. El DIario.es 

 "¡Dejen de utilizar el fantasma de ETA!": las hijas de Ernest Lluch piden respeto 
para todas las víctimas 20 años después de su asesinato. Fernando Varela. 
InfoLibre 

 20 años sin Ernest Lluch: "Gritad, porque mientras gritáis no matáis" Júlia 
Regué. El Periódico 

https://www.trendinalia.com/twitter-trending-topics/spain/spain-201121.html
https://cat.elpais.com/cat/2020/11/18/cultura/1605725007_834913.amp.html?__twitter_impression=true&s=09
https://www.diariovasco.com/politica/ultimas-olas-fascinaron-20201118062957-ntvo.html?ref=https:%2F%2Fwww.diariovasco.com%2Fpolitica%2Fultimas-olas-fascinaron-20201118062957-ntvo.html
https://www.cronicavasca.com/cultura/documental-ernest-lluch-homenajea-20-aniversario-asesinato_407175_102.html
https://www.cronicavasca.com/cultura/documental-ernest-lluch-homenajea-20-aniversario-asesinato_407175_102.html
https://www.ara.cat/especials/portadaaportada/portada-diari-ara-dissabte-21-novembre-2020_0_2567143510.html
https://www.ara.cat/editorial/llegat-Ernest-Lluch-20-anys-assassinat-eta-editorial-diari-ara-dissabte-21-novembre-2020_0_2567143487.html
https://elpais.com/espana/catalunya/2020-11-20/ernest-lluch-el-hombre-que-lo-queria-saber-todo.html
https://amp.elmundo.es/espana/2020/11/20/5fb81b9cfc6c8348438b458a.html?__twitter_impression=true
https://www.ara.cat/politica/Rosa-Lluch-Bildu-Sigui-Congres_0_2567743297.html?utm_medium=social&utm_campaign=echobox&utm_source=Twitter#Echobox=1605922916
https://www.elmundo.es/cronica/2019/03/13/5c8031f321efa0a6278b45b5.html
https://www.eldiario.es/catalunya/politica/rosa-lluch-no-dudo-sinceridad-otegi-izquierda-aberzale-hechos-demuestran-han-alejado-violencia_128_6447013.html
https://www.eldiario.es/catalunya/politica/rosa-lluch-no-dudo-sinceridad-otegi-izquierda-aberzale-hechos-demuestran-han-alejado-violencia_128_6447013.html
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2020/11/21/dejen_utilizar_fantasma_eta_las_hijas_ernest_lluch_piden_respeto_para_todas_las_victimas_anos_despues_asesinato_113538_1012.html#com
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2020/11/21/dejen_utilizar_fantasma_eta_las_hijas_ernest_lluch_piden_respeto_para_todas_las_victimas_anos_despues_asesinato_113538_1012.html#com
https://www.elperiodico.com/es/politica/20201121/ernest-lluch-20-aniversario-asesinato-eta-8214612
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 Cuando Ernest Lluch se enfrentaba cara a cara al terror de ETA: "¡Qué alegría 
ver que los que ahora gritan antes mataban!". La Sexta 

 Vint anys sense l'Ernest, Iu Forn. El Nacional 
 El PSC reivindica la figura de Lluch. La Vanguardia 
 Sanitat i diàleg, el llegat de Lluch. Xavier Miró. El Punt Avui 
 "¿Lluch es palabra española?". Juan José Fernández. EL Periódico 
 Els socialistes homenatgen Lluch: "Que sàpiga que el recordem i estimem". El 

Nacional 
 Sánchez homenatja Ernest Lluch en 20è aniversari del seu assassinat. El 

Nacional 
 Rosa Lluch: "A algunas víctimas nos insultan por no pensar lo que quieren que 

pensemos". Jesús Barcos. Notícias de Navarra 

 
Articles: 

 
 Ara ha fet 20 anys. Joan Majó. Ara 
 Presencia y actualidad de Ernest Lluch. Antón Costas. El Periódico 
 El legado de Ernest Lluch hoy. Antoni Segura. Deia 
 Un historiador perspicaç. Joaquim Albareda. Ara 
 Les Espanyes (im)possibles de Lluch. Joan Esculies. Ara 
 Atreverse a pensar. Carles Francino. El Periódico 
 Veinte años sin Ernest Lluch. Alfonso Sánchez-Hormigo. Heraldo de Aragón 
 Las Españas de Ernest Lluch. Vicent Soler. La Vanguardia 
 El dia que ETA va matar molt més que un serrell i un somriure. Albert Soler. 

Diari de Girona 
 Ernet Lluch, recuerdo para el futuro. Félix Lobo. El País 
 Les croquetes d'Ernest Lluch. Jordi Bosch. Diari de Girona 
 El maestro Ernest Lluch, Vicent Soler. Valencia Plaza 
 Ernest Lluch, socialista a fuer de liberal. Rafael Jorba. El Periódico 
 Participación y Pactos, Ramón Jauregi 
 Vigencia de Ernest Lluch, Redacción. La Vanguardia 
 Lluch, Joan J. Queralt. El Nacional 
 Vilaseca, Lluch i el «règim» del 78. Jordi Xargayó. Diari de Girona 

 Video homenaje PSOE.  
 Video record Lluch - Albert Bramon- PSC 

  

https://www.lasexta.com/programas/lasexta-clave/cuando-ernest-lluch-se-enfrentaba-al-terror-de-eta-que-alegria-ver-que-los-que-ahora-gritan-antes-mataban_202011205fb82d931d91b60001a7f7fe.html
https://www.lasexta.com/programas/lasexta-clave/cuando-ernest-lluch-se-enfrentaba-al-terror-de-eta-que-alegria-ver-que-los-que-ahora-gritan-antes-mataban_202011205fb82d931d91b60001a7f7fe.html
https://www.elnacional.cat/ca/opinio/iu-forn-ernest-lluch_558720_102.html
https://www.lavanguardia.com/politica/20201121/49579448292/ernest-lluch-psc-homenaje.html
https://www.elpuntavui.cat/politica/article/17-politica/1883502-sanitat-i-dialeg-el-llegat-de-lluch.html
https://www.elperiodico.com/es/politica/20201121/ernest-lluch-memoria-olvido-comunidad-madrid-8215273
https://www.elnacional.cat/ca/politica/socialistes-homenatgen-lluch-sapiga-recordem-estimem_558630_102.html
https://www.elnacional.cat/ca/politica/sanchez-homenatja-ernest-lluch-20e-aniversari-assassinat_558597_102.html
https://www.noticiasdenavarra.com/actualidad/politica/2020/11/22/rosa-lluch-victimas-como-pensar/1097184.html
https://www.noticiasdenavarra.com/actualidad/politica/2020/11/22/rosa-lluch-victimas-como-pensar/1097184.html
https://www.ara.cat/opinio/joan-majo-ara-ha-fet-20-anys-ernest-lluch-22_0_2570742996.html
https://www.deia.eus/opinion/tribuna-abierta/2020/11/26/legado-ernest-lluch-hoy/1081234.html
https://www.ara.cat/politica/historiador-perspicac-ernest-lluch-20-anys-assassinat-eta_0_2567743309.html
https://amp.elperiodico.com/es/opinion/20201115/atreverse-a-pensar-articulo-carles-francino-8205517?__twitter_impression=true&s=09
https://www.heraldo.es/noticias/opinion/2020/11/21/veinte-anos-sin-ernest-lluch-alfonso-sanchez-hormigos-la-tribuna-1406146.html
https://www.lavanguardia.com/local/valencia/20201121/49555875678/las-espanas-de-ernest-lluch-vicent-soler.html
https://www.diaridegirona.cat/comarques/2020/11/21/dia-que-eta-matar-mes/1074798.html
https://elpais.com/opinion/2020-11-21/enest-lluch-recuerdo-para-el-futuro.html?ssm=whatsapp
https://www.diaridegirona.cat/ultima-dia/2020/11/22/croquetes-dernest-lluch/1074980.html
https://valenciaplaza.com/maestro-ernest-lluch
https://www.elperiodico.com/es/opinion/20201121/articulo-aniversario-asesinato-ernest-lluch-rafael-jorba-8215239
https://elblogderamonjauregui.blogspot.com/2020/11/participacion-y-pactos.html?spref=tw&m=1&s=09
https://www.lavanguardia.com/opinion/20201122/49599156788/vigencia-de-ernest-lluch.html
https://www.elnacional.cat/ca/opinio/joan-queralt-lluch_558675_102.html
https://www.diaridegirona.cat/opinio/2020/11/22/vilaseca-lluch-regim-del-78/1074966.html
https://twitter.com/i/status/1330090463429353475
https://twitter.com/i/status/1330105717081124869
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- Homenatges a Ernest Lluch- 
 

Descripció. Diverses institucions i entitats organitzen actes en memòria d’Ernest Lluch 

arreu del país coincidint amb l’aniversari de la seva mort (21-11-2000) 

 
20 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 
vintè any de tan sentida pèrdua 
 

NOTA: La COVID 19 impedeix fer la trobada prevista per compartir amb Patrons, Amics i 

Fundadors l’estat de la Fundació als 20 anys de l’assassinat d’Ernest Lluch. La voluntat és 

generar un espai de conversa i retrobament de manera presencial que és la única manera de 

fer actes de record i de retrobament. La comissió executiva vol que així sigui i es demana 

posposar aquesta trobada presencial, inicialment el juny-juliol 2021. 
 

Ernest Lluch, in memoriam 20 anys després 
Imatges i ressò dels diferents actes d'homenatge i record a Ernest Lluch  
 

Al llarg del novembre i principis de desembre de 2020 diferents entitats i institucions 
han organitzat actes en record d’Ernest Lluch que hem intentat recopilar en aquest 
post, que s'anirà actualitzant amb les imatges rebudes. Degut a les circumstàncies 
sanitàries que ens connoten moltes de les activitats realitzades s'han fet online a 
través de diverses plataformes digitals. 
 
 

Recull d'activitats 
 

Estrena i emissió televisiva del documental d'Ottokar Produccions "Ernest 
Lluch, lliure i atrevit"  

 
15 de novembre a les 22.15h. a ETB (Euskal TeleBista) amb un 3,7% de share 
 

 EiTB: Promoció passi documental 

 Article Crónica Vasca: ¿Quién ve Euskal Telebista? 
 

 
 

https://www.cronicavasca.com/opinion/quien-ve-euskal-telebista_408720_102.html
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17 de novembre a les 22.05h al programa SENSE FICCIÓ de TV3 amb un 11,3% de share 
 

 TV3-SenseFicció: Promoció passi documental 

 
 
 
21 de novembre a les 20.15h. a La2 de TVE 

 
 Article a El Diario.es: La libre y atrevida vida de Ernest Lluch, el político que 

buscó el diálogo hasta el fin de sus días 
 Article a ABC: TVE estrena «Ernest Lluch, libre y atrevido», 20 años después de 

su asesinato por ETA 
 

 
 

Seminari Acadèmic UB: Ajudes d'estat en època COVID 
(VEURE A LES PÀGINES SEGÜENTS – ACTES CENTRALS) 

18 de novembre a les 12h. 
 Amb Joan Ramon Borrell, Anton Costas, Josep Maria Carreras, i ponència de Lluís Saurí 
Organitzen: Facultat d’Economia i Empresa UB i Fundació Ernest Lluch 
Acte online 
 
>>> Accedeix a la Crònica i Fotos de l'acte 
 

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/sense-ficcio/ernest-lluch-lliure-i-atrevit/video/6068213/
https://www.eldiario.es/euskadi/libre-atrevida-vida-ernest-lluch-politico-busco-dialogo-dias_1_6446151.html
https://www.eldiario.es/euskadi/libre-atrevida-vida-ernest-lluch-politico-busco-dialogo-dias_1_6446151.html
https://www.abc.es/play/television/noticias/abci-estrena-ernest-lluch-libre-y-atrevido-20-anos-despues-asesinato-202011211658_noticia.html
https://www.abc.es/play/television/noticias/abci-estrena-ernest-lluch-libre-y-atrevido-20-anos-despues-asesinato-202011211658_noticia.html
http://www.fundacioernestlluch.org/ca/actualitat/veure/exit-del-seminari-ub-2020-online
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Acte de record a Lluch a València 
(VEURE A LES PÀGINES SEGÜENTS – ACTES CENTRALS) 
19 de novembre a les 12:30h. 
Amb Ximo Puig, president de la Generalitat Valenciana; Mavi Mestre, rectora de la Universitat de 
València; J. Manuel Pastor, degà de la Facultat d'Economia; i Rosa Lluch, filla d'Ernest Lluch. 
Organitzen: Fundació Ernest Lluch – secció valenciana i Universitat de València  
 
 
>>> Accedeix a la Crònica i fotos de l'acte, AQUÍ 
 
>>> Vídeo: 
 
 

 
 

http://www.fundacioernestlluch.org/ca/actualitat/veure/homenatge-a-valencia-2o-anys-sense-lluch
https://www.youtube.com/watch?v=ZIrigeaiJ2k&feature=emb_logo
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>>> Ressò Mediàtic: 
 
 

 Agencia EFE: "Ximo Puig reivindica el diálogo en memoria de Ernest Lluch" - 
 La Vanguardia: "Ximo Puig reivindica el diálogo en memoria de Ernest Lluch" - 

 Levante-EMV: "Puig llama al diálogo en el homenaje a Ernest Lluch" - 
 
 
Ressò institucional: 

 
 Universitat de València: "20 años sin Ernest Lluch" (amb extens reportatge 

fotogràfic) - 
  

 Generalitat Valenciana: "Ximo Puig reivindica la vigencia del legado de Ernest 
Lluch con su defensa de una sanidad pública universal y de la palabra como 
herramienta fundamental de la política"- 

 Apunt:https://apuntmedia.es/va/noticies/a-punt-ntc/19112020-informatiu-nit 

 TVE. L'informatiu Comunitat Valenciana 2ªed 
(migdia) https://www.rtve.es/alacarta/videos/linformatiu-comunitat-valenciana/19-
11-20/5719923/ 

 
 
 

Cicle Diàlegs 'Un món en combustió': D6. El futur de la salut pública 
 
19N a les 18:30h 
Amb la participació de María Neira i Yayo Herrero 
Organitzen: Fundació Ernest Lluch i Fundació “la Caixa” 
Acte online, 
 
>>> Accedeix a la Crònica i Fotos de l'acte: 
 
>>> Vídeo: 
 
 

 
 
>>> Resò mediàtic: 
 

 Entrevista a Yayo Herrero: Nació Digital 
 Entrevista a María Neira, el Punt Avui 

https://www.efe.com/efe/comunitat-valenciana/politica/ximo-puig-reivindica-el-dialogo-en-memoria-de-ernest-lluch/50000879-4398660
https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2020/11/20/puig-llama-dialogo-homenaje-ernest-23604492.html
https://www.uv.es/uvweb/universidad/es/ficha-persona/20-anos-ernest-lluch-1285950309813/Novetat.html?d=Desktop&id=1286155407874&plantilla=UV/Page/TPGDetaillNews
https://www.uv.es/uvweb/universidad/es/ficha-persona/20-anos-ernest-lluch-1285950309813/Novetat.html?d=Desktop&id=1286155407874&plantilla=UV/Page/TPGDetaillNews
https://apuntmedia.es/va/noticies/a-punt-ntc/19112020-informatiu-nit
https://www.rtve.es/alacarta/videos/linformatiu-comunitat-valenciana/19-11-20/5719923/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/linformatiu-comunitat-valenciana/19-11-20/5719923/
https://palaumacaya-ernestlluch.lallucana.tech/
http://www.fundacioernestlluch.org/ca/actualitat/veure/maria-neira-i-yayo-herrero-dialoguen-sobre-el-futur-de-la-salut-publica
https://www.youtube.com/watch?v=rfIUV2xz_EQ&feature=emb_logo
https://www.naciodigital.cat/noticia/211974/yayo-herrero-mantenir-actual-model-economic-salut-tots-es-incompatible
https://www.elpuntavui.cat/societat/article/14-salut/1884336-esperem-una-campanya-de-vacunacio-mai-vista-en-la-historia.html
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Ofrena floral a la Plaça Ernest Lluch, Hospitalet de Llobregat 
(VEURE A LES PÀGINES SEGÜENTS – ACTES CENTRALS) 

19 de novembre a les set de la tarda 
Amb l'alcaldessa i presidenta de la DIBA Núria Marin i un representant de la Fundació Ernest Lluch. 
Organitza: Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat 
 
>>> Accedeix a la crònica de L'H DIgital 
 
>>> Vídeo 
 

 
 

 

Homenatge UIMP (Santander): Passi del documental "Ernest Lluch libre y 
atrevido" al Paranimf 
 
20 de novembreAmb el ministre d’Universitats,Manuel Castells; la rectora de la UIMP, María Luz 
Morán; el vicerector Andrés Hoyo; el catedràtic d’Economia, Antón Costas; la filla d’Ernest 
Lluch, Eulàlia Lluch i el director del documental, Josep Morell. 
Organitza: UIMP 

Acte online 

 

https://lhdigital.cat/web/digital-h/noticia/ciutat/-/journal_content/56_INSTANCE_43Th/11023/14964009
https://lhdigital.cat/web/digital-h/veure-multimedia?xarxaId=5fb6cd230ee7af087ceec999&vimeoId=undefined&video=&titol=20%20anys%20sense%20Ernest%20Lluch#.X7zw_ElOM-8.link
https://palaumacaya-ernestlluch.lallucana.tech/
https://palaumacaya-ernestlluch.lallucana.tech/
https://palaumacaya-ernestlluch.lallucana.tech/
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Patronat de la Fundació Ernest Lluch 
 
20 de novembre a les 16:30h. 
Sessió ordinària de Patronat 
 
 

 
 
 

Video-homenatge a Ernest Lluch 

 
20-21 de novembre  
Emissió per canals web i digitals del PSC. 
Organitza: PSC 
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Acte d'Homenatge de la Fundació Campalans a Ernest Lluch 
(VEURE A LES PÀGINES SEGÜENTS – ACTES CENTRALS) 
 
23 de novembre a les 19h 
Amb president José Montilla, ministre Salvador Illa, president Joan Majó, Miquel Iceta, Laia Bonet, 
Cristina Gallach i la politòloga Sandra León 
Organitza: Fundació Rafael Campalans amb la col·laboració de la Fundació Ernest Lluch 
>>> Accedeix a la Crònica i fotos de l'acte 
>>> Vídeo 
 

 
 

Acte d'homenatge 20 anys sense Ernest Lluch a Olot 
 

24 de novembre a les 17:30h. 
Amb Albert Bramon, Antoni Agustí, Marina Alegre i Eulàlia Lluch 

 

http://www.fundacioernestlluch.org/ca/actualitat/veure/la-fundacio-campalans-homenatja-lluch-amb-la-col-laboracio-de-la-fundacio-ernest-lluch
https://fcampalans.cat/activitats_detall.php?idact=1460&tipus=col_tots#1
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Cicle Diàlegs ‘Un món en combustió’ El futur dels sistemes nacionals de salut: 
nous paradigmes i reptes de sostenibilitat després de l’impacte del COVID-19 

 
26 de novembre a les 18:30h 
Amb Beatriz González i Jeff Harris. Presentats per Jaume Puig Junoy  
Acte online, segueix-lo aquí 
 
 

 
 

Acte de record al Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona   
(VEURE A LES PÀGINES SEGÜENTS – ACTES CENTRALS) 
27 de novembre a les 18.00   
 
Amb Ada Colau, Rosa Lluch, representant de la Fundació, i conferència de la catedràtica Beatriz 
González López-Valcárcel. "Reptes actuals i post-COVID per al Sistema Nacional de Salut" 
*ONLINE per les restriccions de públic en motiu de la COVID 19 

 
 

 
 

https://palaumacaya.org/ca/p/el-futur-dels-sistemes-nacionals-de-salut-despres-de-l-impacte-de-la-covid-19_a12650909
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Homenatge a Ernest Lluch i presentació del llibre d'Armangué a Figueres 

27 de novembre Amb Joan Armangué i Rosa Lluch  
 

Acte en record d'Ernest Lluch als Jardins Ernest Lluch (Les Corts BCN) 
(VEURE A LES PÀGINES SEGÜENTS – ACTES CENTRALS) 
28 de novembre a les 12h.  
Organitzat amb el districte de Les Corts i la Fundació Victòria de los Àngeles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Acte d'Homenatge a Sant Cugat del Vallès 
 
29 de novembre a les 10h.  
Organitza: PSC St Cugat 
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Acte de record a la Sala Ernest Lluch del Congrés dels Diputats   
(VEURE A LES PÀGINES SEGÜENTS – ACTES CENTRALS) 
30 de novembre   
Amb la Presidenta del Congrés Meritxell Batet, ministre Salvador Illa, Ana Pastor, Félix Lobo, 
Enric Lluch* 
*ONLINE per les restriccions de públic en motiu de la COVID 19 
 

 
 
 

Cicle Diàlegs Un món en combustió al Palau Macaya 
D8 i últim. Europa en combustió: noves prioritats  
3 de desembre   
Amb Cristina Gallach i Federica Mogherini. Presenta Anna Terró 
Acte online, segueix-lo aquí 
 

 
 
 

Acte a Sant Sebastià de record a Lluch al Centre Ernest Lluch 
10 de desembre   
amb Enric Lluch, Joan Esculies i Odón Elorza 
(VEURE A LES PÀGINES SEGÜENTS – ACTES CENTRALS) 
  

https://palaumacaya.org/ca/p/europa-en-combustio-noves-prioritats_a12650727
https://palaumacaya.org/ca/p/europa-en-combustio-noves-prioritats_a12650727
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ACTES CENTRALS DE RECORD 

 

Saló de Cent- Ajuntament de Barcelona 

 

La Fundació Ernest Lluch promou un acte central de record a Barcelona amb la 

col·laboració de l’juntament de Barcelona. 

 
Dia: 27 de novembre de 2020 

Hora: a les sis de la tarda 

Lloc: Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona 

 

 
Acte d’homenatge i record que compta amb la ponència-marc: 
 

Reptes actuals i post-COVID per al Sistema Nacional de Salut  

 
Conferència a càrrec de: 
 
Beatriz González López-Valcarcel. Catedràtica de Mètodes Quantitatius en Economia i 
Gestió de la Universitat de Las Palmas de Gran Canària.  
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Saló  

Crònica 
 
El Saló de Cent, escenari d'un sentit homenatge de l'Ajuntament de Barcelona 
a Ernest Lluch 
 
 

El divendres 27 de novembre, a les 18.00 hores 

(Saló de Cent, Ajuntament de Barcelona), va tenir 

lloc l'acte institucional de l'Ajuntament de 

Barcelona amb la col·laboració de la Fundació 

Ernest Lluch en motiu dels 20 anys sense Ernest 

Lluch. L’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va 

obrir i cloure un acte emotiu i intens, amb 

representació de cada grup municipal i la 

presència restringida de públic, seguint la 

normativa vigent en prevenció de la Covid-19. 

 

A l’acte hi participaren la filla l’homenatjat, Rosa 

Lluch, el president de la Fundació Ernest 

Lluch, Joan Majó, i el primer tinent d’alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona, Jaume Collboni. En el 

decurs de l’acte, la catedràtica de Mètodes Quantitatius en Economia i Gestió de la Universitat de Las 

Palmas de Gran Canària, Beatriz González López-Valcarcel, va oferir la conferència “Reptes actuals 

i post-COVID per al Sistema Nacional de Salut”, que pots llegir-la aquí. 

 

Vídeo de l'acte 

 

 

 
 
 
  

http://www.fundacioernestlluch.org/files/ConferenciaBeaayuntamientoBarcelona27nov2020homenajeaLluchOK.pdf
http://www.fundacioernestlluch.org/files/ConferenciaBeaayuntamientoBarcelona27nov2020homenajeaLluchOK.pdf
http://www.fundacioernestlluch.org/files/ConferenciaBeaayuntamientoBarcelona27nov2020homenajeaLluchOK.pdf
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Acte  
El Congrés dels Diputats homenatja a Lluch des de la transversalitat 
i amb la LGS com a protagonista 

 

 

 

El Congrés dels Diputats ha acollit aquest dilluns, 30 de novembre, l'acte d'homenatge a l'exministre 

de Sanitat i Consum Ernest Lluch quan es compleixen 20 anys del seu assassinat, organitzat en 

col·laboració amb la Fundació Ernest Lluch i que s'ha celebrat a la sala que porta el seu nom. 

La presidenta de Congrés dels Diputats, Meritxell Batet, ha presidit l'acte, en què hi ha participat el 

ministre de Sanitat i Consum, Salvador Illa; els vicepresidents de la Fundació Ernest Lluch, Josep 

Maria Carreras i Enric Lluch; el catedràtic emèrit de la Universitat Carlos III de Madrid, que va ser 

director general de Farmàcia i altres productes sanitaris durant el mandat d'Ernest Lluch com a 

ministre, Félix Lobo; i exministres de Sanitat. Presencialment hi han participat els exministres de 

Sanitat Julián García (PSOE), Elena Salgado (PSOE), Trinidad Jiménez (PSOE), Alfonso Alonso 

(PP), María Luisa Carcedo (PSOE) i Ana Pastor (PP) i a través del vídeo,  José Antonio 

Griñán (PSOE), Ana Mato (PP) i Dolors Montserrat (PP).Així mateix, hi han assistit membres de la 

Taula de Congrés, portaveus dels grups parlamentaris (Adriana Lastra -PSOE, Guillermo Mariscal-

PP, Iván Espinosa de los Monteros-Vox, Sofia Castañón-Podemos, Guillermo Díaz-

Ciudadanos, Mikel Legarda-PNV, Gabriel Rufián-ERC i Mertxe Aizpurua-EH Bildu), i el director de 

la Fundació, Ferriol Sòria. 
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Ressò Mediàtic: La Vanguardia   El País   EL Periódico   El Nacional   Europa Presss 

Podeu visionar l'acte, aquí: 

 
 

  

https://www.lavanguardia.com/politica/20201130/49811073430/el-congreso-y-exministros-homenajean-a-lluch-en-un-acto-al-que-asiste-bildu.html
https://elpais.com/espana/2020-11-30/eh-bildu-se-suma-al-homenaje-a-ernest-lluch-en-el-congreso.html?utm_source=Facebook&ssm=FB_CM#Echobox=1606740851
https://www.elperiodico.com/es/politica/20201130/bildu-homenaje-congreso-ernest-lluch-8228126
https://www.elnacional.cat/es/politica/bildu-derecha-homenaje-congreso-ernest-lluch_561303_102.html
https://www.europapress.es/nacional/noticia-bildu-suma-homenaje-congreso-ernest-lluch-asesinato-eta-hace-20-anos-20201130125517.html
https://www.youtube.com/watch?v=8_WRDadI4IA
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Homenatge a València - 20 anys sense Lluch 

 
La Universitat de València, la Fundació Ernest Lluch i la Generalitat Valenciana van retre homenatge 

al professor i catedràtic d’Economia de la Universitat de València Ernest Lluch, quan es compleixen 20 

anys del seu assassinat a mans de la banda terrorista ETA. 

 

L’acte va tenir lloc a la porta de la Facultat d’Economia de la Universitat de València, a la Plaça 

Francisco Tomás Valiente, i ha comptat amb la participació del president de la Generalitat 

Valenciana, Ximo Puig; la rectora de la Universitat de València, M. Vicenta Mestre; el degà de la 

Facultat d’Economia, J. Manuel Pastor; i de la filla de l’homenatjat, Rosa Lluch. 

 

S’ha posat punt i final a l'homenatge amb la interpretació del Cant dels Ocells i per últim s’ha procedit 

a la ja tradicional ofrena floral sota la placa commemorativa instal·lada en la façana de la Facultat 

d’Economia. 

 

 

 
 

 

Ressò Mediàtic: 
 
 

 Agencia EFE: "Ximo Puig reivindica el diálogo en memoria de Ernest Lluch" - 
 La Vanguardia: "Ximo Puig reivindica el diálogo en memoria de Ernest Lluch" - 

 Levante-EMV: "Puig llama al diálogo en el homenaje a Ernest Lluch" - 
 
Ressò institucional: 

 
 Universitat de València: "20 años sin Ernest Lluch" (amb extens reportatge 

fotogràfic) - 
  

 Generalitat Valenciana: "Ximo Puig reivindica la vigencia del legado de Ernest 
Lluch con su defensa de una sanidad pública universal y de la palabra como 
herramienta fundamental de la política"- 

 Apunt:https://apuntmedia.es/va/noticies/a-punt-ntc/19112020-informatiu-nit 

 TVE. L'informatiu Comunitat Valenciana 2ªed 
(migdia) https://www.rtve.es/alacarta/videos/linformatiu-comunitat-valenciana/19-
11-20/5719923/ 

 

 

https://www.efe.com/efe/comunitat-valenciana/politica/ximo-puig-reivindica-el-dialogo-en-memoria-de-ernest-lluch/50000879-4398660
https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2020/11/20/puig-llama-dialogo-homenaje-ernest-23604492.html
https://www.uv.es/uvweb/universidad/es/ficha-persona/20-anos-ernest-lluch-1285950309813/Novetat.html?d=Desktop&id=1286155407874&plantilla=UV/Page/TPGDetaillNews
https://www.uv.es/uvweb/universidad/es/ficha-persona/20-anos-ernest-lluch-1285950309813/Novetat.html?d=Desktop&id=1286155407874&plantilla=UV/Page/TPGDetaillNews
https://apuntmedia.es/va/noticies/a-punt-ntc/19112020-informatiu-nit
https://www.rtve.es/alacarta/videos/linformatiu-comunitat-valenciana/19-11-20/5719923/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/linformatiu-comunitat-valenciana/19-11-20/5719923/
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Ofrena floral a la Plaça Ernest Lluch de L’Hospitalet de Llobregat 

Es compleixen vint anys de l'assassinat del polític socialista Ernest Lluch. A L'Hospitalet s'ha fet la 
tradicional ofrena floral a la plaça que porta el seu nom a Collblanc, on també hi ha una 
escultura en el seu record.  

Diàleg, arribar a acords, escoltar a l'altre...són els conceptes sobre Ernest Lluch que han recordat les 
persones que han participat a l'ofrena floral del polític socialista. A pocs metres d'on ETA el va 
assassinar fa vint anys, es fa aquest homenatge que demostra que el llegat d'Ernest Lluch encara 
perdura en el temps, fins i tot desperta l'interés de les noves generacions. 

"Molts dels que no se'n recorden perquè són joves, volen saber qui era aquest senyor que se li va fer 
una manifestació tan multitudinària quan va ser assassinat" explica el vicepresident de la Fundació 
Ernest Lluch, Josep Maria Carreras. "La gent connecta molt ràpidament, encara que no el coneguin. 
Saben que va ser una persona important". 

L'alcaldessa Núria Marin ha recordat també el paper d'Ernest Lluch al capdavant del Ministeri de 
Sanitat del primer govern de Felipe González i ha imaginat com viuria els moments actuals. 
"Segurament estaria molt preocupat de com tirariem endavant tots plegats amb la pandèmia" explica 
Marín "tindria molt bones idees per sortir d'aquesta situació. El trobem molt a faltar". 

A l'ofrena floral també han participat les Joventuts Socialistes de L'Hospitalet i el grup municipal 
d'Esquerra Republicana. 

>>> Vídeo 

 

 

https://lhdigital.cat/web/digital-h/veure-multimedia?xarxaId=5fb6cd230ee7af087ceec999&vimeoId=undefined&video=&titol=20%20anys%20sense%20Ernest%20Lluch#.X7zw_ElOM-8.link
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Acte d'homenatge a Ernest Lluch al districte de Les Corts amb la 
Fundació Victória de los Ángeles 
 

El Centre Cívic Joan Oliver – Pere Quart, (carrer 
Comandant Benítez, 6,Barcelona) va ser l'espai 
en el que dissabte, 28 de novembre, a les 12:00 
hores, va tenir lloc l'acte d’homenatge en record 
del polític i veí Ernest Lluch, organitzat des del 
Districte de Les Corts i la Fundació Victória de 
los Ángeles, artista de qui Lluch n'admirava el 
seu talent. 

 
Un acte emotiu i coral que va comptar amb les 

intervencions de Joan Ramon Riera, regidor del districte de Les Corts,  Francisco Sierra, president 
del consell del Districte de les Corts, del  vicepresident de la Fundació Ernest Lluch, Josep Maria 
Carreras i de la filla Eulàlia Lluch. En el transcurs de l'acte es van combinar els parlaments 
institucionals i de record amb peces musicals del concert líric a càrrec de Miren Urbieta-
Vega, soprano, Josep-Ramon Olivé, baríton i l’OSVA Ensemble, format per Laia Pujolassos, 
violí, Eduard Raventós, violoncel, i Pedro Pardo, piano. 

 
Memòria al districte de les Corts 
 
La figura i el nom d’Ernest Lluch és ben present a les Corts. L’any 2016, el Districte va posar el seu 
nom als jardins situats a l’interior d’illa, entre l’avinguda de Xile i els carrers Pisuerga, Pintor Ribalta i 
Cardenal Reig, un dels llocs preferits per Lluch, on el polític anava sempre a trobar tranquil·litat, llegir 
i escriure. 
 
Una parada del Trambaix de Barcelona de l’avinguda Xile, que acull les línies T1, T2 i T3, porta el seu 
nom. 
 
També, dona nom a una nova parada de la línia 5 de metro pendent d’inaugurar, la parada Ernest 
Lluch, situada entre Collblanc i Pubilla Cases, el tram més llarg entre dues parades a la xarxa de 
transport públic de l’àrea metropolitana de Barcelona. 
 
L’acte es va poder seguir per streaming i ara en pots veure el vídeo íntegre, aquí: 
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La Fundació Campalans homenatja Lluch amb la col·laboració de 
la Fundació Ernest Lluch 
 

 Ahir, dilluns 23 de novembre a les set de la tarda va tenir lloc 

l'emotiu homenatge de la Fundació Rafael Campalans a 

l'Ernest Lluch. L'acte que es va realitzar sense públic i es va 

emetre en directe pel canal de youtube de la Fundació 

Campalans, va comptar amb una nodrida representació del 

socialisme català de diferents èpoques i generacions. 

 

A l'acte hi varen intervenir el president de la Fundació Rafael 

Campalans, José Montilla i el seu homòleg a la Fundació 

Ernest Lluch, Joan Majó, els quals varen fer els parlaments 

inicials de benvinguda. La part central de l'acte la varen 

protagonitzar Laia Bonet, tercera tinenta d'Alcaldia de 

l'Ajuntament de Barcelona; Cristina Gallach, secretària 

d'Estat d'Afers Exteriors i per a Iberoamèrica i el Carib; la 

politòloga Sandra León, el ministre de Sanitat Salvador Illa, 

i el primer secretari del PSC, Miquel Iceta. 

 

 

 

Podeu visionar l'acte, aquí 

 

 
 
 

Crònica 
 
* A continuació reproduïm la crònica publicada a la web de la Fundació Campalans: 

 

El president de la fundació Campalans, José Montilla, donà la benvinguda i presentà als ponents de 

l'acte per, a continuació, parlar sobre l'Ernest. Segons Montilla, "quan l'Ernest clamava pel diàleg i la 

convivència el que feia era legitimar la democràcia i deslegitimar la barbàrie". Amb tot, "Ernest va morir. 

Molts d'altres també.", però "la democràcia va guanyar el combat i ETA va ser derrotada. El govern 

democràtic d'Espanya va ser capaç d'acabar amb el terrorisme i obrir el camí llarg i lent per la pau i la 

https://www.youtube.com/watch?v=kPLQFBWXLyo&feature=youtu.be
https://fcampalans.cat/activitats_detall.php?idact=1460&tipus=col_tots#1
https://fcampalans.cat/activitats_detall.php?idact=1460&tipus=col_tots#1
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reconciliació". 

 

Joan Majó, president de la Fundació Ernest Lluch, començà recordant a l'Ernest des de la proximitat i 

escalf, lamentant-se que hagués d'estar fent aquest acte commemoratiu. Si més no, digué que "tenim 

la voluntat que el seu llegat es pugui aplicar en el futur. Aquesta commemoració està servint perquè la 

figura i el record de l'Ernest siguin de totes i tots, del conjunt del país". 

 

Laia Bonet, tercera tinenta d'Alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona, recordà com "a la massiva 

manifestació de Passeig de Gràcia de condemna per l'assassinat de Lluch, es van sentir les paraules 

de Gemma Nierga: 'Ustedes que pueden, dialoguen por favor'. Es va convertir en un símbol, una 

manifestació a favor del diàleg". Per Bonet, " l'Ernest representa com molts pocs al nostre país els 

valors de la llibertat, de la igualtat, de la fraternitat. Representa els valors del socialisme democràtic". 

 

La secretària d'Estat d'Afers Exteriors i per a Iberoamèrica i el Carib, Cristina Gallach, commemorà la 

figura d'Ernest posant especial èmfasi a la necessitat que hi ha avui dia de dialogar per tal d'afrontar 

els reptes que el futur ens depara i la defensa aferrissada que Ernest feia de la via del diàleg. En 

referència a això, Gallach acabà tot dient que "mai tanta gent a Barcelona havia compartit un silenci 

tant profund. Que sigui el silenci de tots els congregats el que ens porti a escoltar i a dialogar com 

l'Ernest ens va ensenyar". 

 

Sandra León, politòloga, va fer una explicació en detall sobre els moments que vivim i com la 

polarització i fragmentació social i política està en auge. Així doncs, digué que "la polarització efectiva 

com la ideològica a Espanya d'aquests últims anys, en termes comparats, destaca per damunt de 

casos com el d'Estats Units. Espanya és un dels països amb més polarització ideològica. Aquesta 

polarització té efectes molt negatius per a les democràcies.", i que "en un clima com el que tenim avui 

dia, amb alta polarització i fragmentació, amb tants reptes per afrontar, es fa més necessari que mai 

un discurs com el de l'Ernest, un discurs d'equilibri que compensi aquestes forces". 

 

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, va voler remarcar la importància que va tenir Ernest Lluch a l'hora 

d'aconseguir el sistema sanitari públic i de qualitat que tenim avui dia: "Lluch va tenir la clarividència 

de posar en marxa un sistema nacional de salut que ha arribat fins als nostres dies. També va ser 

l'home que té posició, que sap plantar clara i que és lleial a la militància socialista, portant aire fresc 

del debat acadèmic.", com també que "20 anys després, en plena pandèmia, es posa de relleu el valor 

del llegat d'Ernest Lluch en diferents camps, en particular en matèria sanitària. Posa en valor la 

clarividència de l'Ernest i el seu equip per desplegar un sistema de salut pública, el coratge de fer-ho i 

l'habilitat de sortejar les resistències que van trobar". A més, Illa calificà a l'Ernest com "un polític 

vocacional. Allà on anava ho exhibia, i sempre amb la millor eina política, la del diàleg". Per acabar, 

doncs, digué que "el seu llegat és tant vigent que es relaciona amb dos dels principals problemes que 

tenim avui al nostre país, el sanitari i el territorial". 

 

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, començà la seva commemoració dient que "han passat 20 

anys i encara està vigent el que l'Ernest ens deia. Encara l'enyorem, i molt. I precisament perquè alguna 

de les coses de les que va defensar son permanents, gairebé eternes; el diàleg, el coneixement, 

l'actuar, el voler saber, l'atrevir-se a anar contracorrent". Iceta afegí que ""els valors de l'Ernest són 

permanents.", i també parlà del catalanisme d'Ernest, qualificant-lo de "catalanisme obert i inclusiu, 

cosa que ens fa falta, hauríem de recuperar aquesta dimensió. Recuperar la idea de compromís per la 

unitat civil entre els catalans, evitar qualsevol divisió, i per tant, la idea de que el catalanisme és allò 

que ha de lligar una societat molt diferent". En quant als valors socialistes, Iceta digué que era un dels 

exemples més clars, doncs "l'Ernest ens ha llegat la idea de que el socialisme és portar la màxima 

llibertat, la màxima igualtat i la màxima fraternitat possible a les persones que viuen en societat". Si 

més no, "l'Ernest ens portava la contraria moltes vegades, però sempre és d'agrair quan persones amb 

una personalitat tant forta, amb un compromís polític i un pensament tant determinats son capaços 

d'incorporar-se a un projecte col·lectiu". Amb tot, Iceta acabà dient que "avui el trobem a faltar. Ens el 
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van arrabassar perquè era un home perillós. Perillós perquè volia convèncer. Perquè defensava la 

paraula. Perquè defensava el diàleg. Fins i tot amb aquells que l'amenaçaven". 
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Homenatge a Ernest Lluch a Sant Sebastià 
 

El dijous 10 de desembre va tenir lloc a l'Ernest Lluch Kultur Etxea de Donostia, l’acte d’homenatge a 
Ernest Lluch en record dels 20 anys del seu assassinat a mans d'ETA. El llibre de Joan Esculies 'Ernest 
Lluch. Biografía de un intelectual agitador', va ser l'eix d'un col·loqui en el que el biògraf va estar 
acompanyat per Enric Lluch i Odón Elorza, els quals varen originar una conversa còmplice i sentida. 
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Memòria d’activitats 2020 

 

 

SECCIONS  ARAGONESA i VALENCIANA 
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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, si la realitat del 

COVID ho permet.  Es  preveuen per enguany aquestes activitats. 

- Acte de presentació de la Biografia d’Ernest Lluch en col.laboració amb l’Heraldo de 

Aragón i amb la presència de Joan Esculies. 

- Acte Homenatge a Fuentes Quintana. Potser amb la ministra Montero o Alain Cuenca. 

Es farà d’acord amb les limitacions d’espai que es permetin per part d’Ibercaja. 

- Ajuda a la publicació de la Colección de Clásicos de la Academia, recuperant l’estudi 

que estava fent Lluch abans de l’assassinat de 2000, que són unes 20 pàgines 

publicades el 1970. El llibre sobre Luis Ortiz (y Felipe II) és el número 36 de la 

col.lecció amb el record a Lluch. S’intentarà presentar a la Biblioteca Nacional amb 

Miguel Herrero i Rodríguez de Miñón present. 
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Secció Valenciana 
 

(Veure apartats de Diàlegs i Homenatges a Ernest Lluch) 

 

IVIE 

 

Enguany, la Fundació Ernest Lluch ha mantingut l’acord de col·laboració amb 

l’Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas  IVIE que ha generat una 

col·laboració de primer nivell que ha permès la organització d’un 3r cicle de diàlegs 

sota l’epígraf de Deporte, economía y salud: ¿unas nuevas reglas de juego?, en 

els que la secció valenciana hi ha estat representada amb els patrons Francisco Pérez 

i Vicent Soler. 

 

1. Los modelos de negocio de los deportes profesionales (16 SETEMBRE)  

Roser Queraltó. Euroleague Basketball  

Eduardo Bandrés.  UNIZAR  

 

2. Impacto económico de los acontecimientos deportivos (22 SETEMBRE) 

Carles Murillo. UPF    

Francisco Borao. SD Correcaminos. Asociación Internacional de Maratones    

 

3. Práctica deportiva, trabajo y salud (5 OCTUBRE) 

María José Suarez. U. Oviedo  

Nuria Garatachea. Subdirectora CSD. UNIZAR  

 

4. Industria deportiva, tecnología e innovación (14 OCTUBRE) 

Iris Córdoba. Directora General del Global Sport Innovation Center, de Microsoft  

David Rosa, Ex Director de innovación del Inst de Biomecánica de Valen. (IBV) - UPV 

 

5.Pensar estratégicamente: ¿Cómo se ayudan mutuamente deporte y economía?  [26 

OCTUBRE) 

Ignacio Palacios Huerta. London School of Economics 

Jaume García. Catedràtic UPF  

 

Universitat de València 

També s’han fet els Homanetges a Ernest Lluch per part de la Universitat de 

València I el govern de la generalitat valenciana. 
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Cronologia d’Activitats 2020 

En ordre cronològic els actes que s’han desenvolupat han estat els següents: 

 

Gener 

 
Presentació Justificacions 
 
Dia 24 – Homenatge a Erest Lluch a Vilassar 
Miquel Iceta i Alicia Romero visiten la Fundació en els prolegòmens de l'homenatge a Ernest 
Lluch, a Vilassar de Mar 
 

Febrer 

Dia 20 
XV Jornada Ernest Lluch de Ciències Polítiques i Socials 2019 
El Poder de l’Algoritme Rafael Rubio 
 

Març 

 
Dia 6 
Sessió Ordinària Patronat de la Fundació Ernest Lluch 
 
Dia 6  
Diàlegs a Vilassar: 'Ernest Lluch, lliure i atrevit’ 
Estrena i projecció del documental sobre la figura d’Ernest Lluch + diàleg entre el productor 
Josep Morell, Eulàlia LLich i Enric Lluch 
 
Dia 4 i 24 
Vida i obra d’Ernest Lluch 
IES Ernest Lluch *Activitat ajornada arran de la COVID-19 

 

Abril 

 
Dia 25 
Fi termini presentació treballs beca de Batxillerat que s’amplia fins el 4 de maig degut a la 
Covid-19 
 
Dia 30 
Joan Majó a la Hackaton-Covid 19! El president de la Fundació Ernest Lluch i exministre 
d'Indústria, Joan Majó és un dels experts que de l'1 al 3 de maig de 2020 participaran de la 
Hackaton- Covid 19, una iniciativa col·lectiva... 
 

Maig 

 
Dia 4 
Fi termini presentació treballs beca de Batxillerat 
 

3. Històric Cronològic d’Activitats 2020 

http://www.fundacioernestlluch.org/ca/activitat/ernest-lluch-lliure-i-atrevit
http://www.fundacioernestlluch.org/ca/activitat/joan-majo-a-la-hackaton-covid-19
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Dia 29 
Lliurament del Premi Ernest Lluch de Ciències Socials i Polítiques 2020 
Es va atorgar el XV Premi Ernest Lluch de Ciències Socials i Polítiques, al següent treball:  
arguments per defensar les idees. Anàlisi de les fal·làcies en les campanyes electorals. 
Realitzat per, Iris Yun Mañes Porcel La Salle Montcada. Montcada i Reixac. 

 

Juny 

Dia 10 
Jornada de Portes Obertes a l’Arxiu Ernest Lluch i Martín  
Video homenatge divulgatiu a la tradicional Jornada de portes obertes de l’Arxiu Ernest Lluch i Martín 
posposada pels efectes Covid_19  
 
Dia 16 
Diàleg FUNCAS-Vilasssar 
Webinar: La Obesitat infantil, nutrició i activitat física en temps de pandèmia  
 
Dia 23 
Estrena del documental produït per Josep Morell i Jordi Vilar d'Ottokar Produccions, "Ernest Lluch, 
lliure i atrevit". en el XVIII Festival de Cinema i Drets Humans de Sant Sebastià/Donostia 
 

Juliol 

 
Dia 1 
Estrena WEB Jornada sobre Municipis 2020 i emissió dels vídeos sobre: 
L’emergència econòmica als municipis 
 La Fundació Ernest Lluch proporciona un espai virtual de reflexió, intercanvi d’experiències i 
informació sobre el municipalisme amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona. 
 

Agost 

 
 

Setembre 

 

Dia 16 

Diàlegs IVIE-València sobre Esport, economia i salut:unes noves regles de joc? 

 Aquest cicle de diàlegs proposa reflexionar sobre les noves regles de joc que s'establiran després de 

la pandèmia de la COVID19 en el camp cada vegada més interconnectat entre esport, salut i 

economia. 

Diàleg 1 -Els models de negoci dels esports professionals 
Roser Queraltó i Eduardo Bandrés 
 
Dia 25 
Diàleg 2 - Diàlegs a València IVIE 2 Impacte econòmic dels esdeveniments esportius 
Francisco Borao – Carles Murillo 
 

Octubre 

Dia 5 
Diàleg 3 IVIE-València: Pràctica esportiva, qualitat del treball i salut 
Nuria Garatachea i Maria José Suàrez 
 
 
 

http://fundacioernestlluch.org/ca/activitat/jornada-portes-obertes-arxiu-fundacio-ernest-lluch
http://www.fundacioernestlluch.org/ca/activitat/dialeg-sobre-salut-a-madrid
http://www.fundacioernestlluch.org/ca/activitat/esport-economia-i-salut-unes-noves-regles-de-joc
http://www.fundacioernestlluch.org/ca/activitat/els-models-de-negoci-dels-esports-professionals
http://www.fundacioernestlluch.org/ca/activitat/impacte-economic-dels-esdeveniments-esportius
http://www.fundacioernestlluch.org/ca/activitat/practica-esportiva-qualitat-del-treball-i-salut
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Dia 8 
Diàlegs Tardor Macaya – Un món en combustió 
 Com deien els grecs, la combustió desintegra però a la vegada allibera una energia que ben 
canalitzada permet fer foc nou. Cicle de Diàlegs 2020  
 
Dia 8 
Diàlegs Tardor Macaya - D1. Democràcies en Combustió 
Diàleg inaugural del cicle 'Un món en combustió" amb José Maria Lassalle i Patrizia Nanz 
 
Dia 10 
La F. Ernest Lluch manté una trobada de treball amb el ministre de Sanitat, Salvador Illa 

Dia 13 
Diàlegs Tardor Macaya - D2. La fi dels fets 

Segon diàleg del cicle dedicat a 'Un món en combustió' amb Esther Vera i Mariam Martínez Bascuñán. 

Aquest diàleg s'inclou dins del programa + biennal, de la Biennal del Pensament de l'Ajuntament de 

Barcelona 

 
Dia 14 
Diàleg 4 València IVIE Desafiaments tecnològics i innovació aplicada a l'indústria esportiva 
Iris Córdoba – David Rosa 
 
Dia 15 
Diàlegs Vilassar - Presentació llibre ‘Romà i Rossell el primer de tots’ 
Amb la Llibreria Nollegiu 
 
Dia 24 
Acte de record i homenatge a Ernest Lluch a Torroella de Montgrí 
 Presentació del llibre de Joan Armangué 'Romà i Rossell, el primer de tots' 
*Acte ajornat 
 
Dia 26 
Diàlegs a València IVIE 5 – Pensar estratègicament: com s'ajuden mútuament esport i 
economía? 
Ignacio Palacios-Huerta i Jaume García 
 
Dia 28 
Diàlegs Tardor Macaya 3- D3. Ok, Boomer! 
Tercer diàleg del cicle 'Un món en combustió' protagonitzat pel politòleg Pablo Simón i el demògraf 
Julio Pérez Díaz 
 
Dia 31 
Projecció del documental ‘Ernest Lluch, lliure i atrevit’ al MDF (Festival de fotografia i cinema 
documental de Menorca) 
 

Novembre 

 
Dia 5 
Presentació de la publicació ‘Els Models de Club. Estructura de propietat i governança’ a la 
UPF_Barcelon School of Management 
 
Dia 10 
Diàlegs Tardor Macaya D4. Tèrmits a les institucions 
Quart diàleg del cicle 'Un món en combustió" amb Víctor Lapuente i Manuel Villoria 
 
Dia 10 
Presentació Llibre “Romà i Rossell el primer de tots” d‘Ernest Llich 
Roses 
 
 

http://www.fundacioernestlluch.org/ca/activitat/un-mon-en-combustio
http://www.fundacioernestlluch.org/ca/activitat/d1-democracies-en-combustio
http://www.fundacioernestlluch.org/ca/activitat/d2-la-fi-dels-fets
http://www.fundacioernestlluch.org/ca/activitat/desafiaments-tecnologics-i-innovacio-aplicada-a-l-industria-esportiva
http://www.fundacioernestlluch.org/ca/activitat/pensar-estrategicament-com-s-ajuden-mutuament-esport-i-economia
http://www.fundacioernestlluch.org/ca/activitat/pensar-estrategicament-com-s-ajuden-mutuament-esport-i-economia
http://www.fundacioernestlluch.org/ca/activitat/d4-ok-boomer
http://www.fundacioernestlluch.org/ca/activitat/d3-termits-a-les-institucions
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Dia 12 
Diàlegs Tardor Macaya D5. El diàleg en temps d'acceleració 
 Cinquè diàleg del cicle 'Un món en combustió' protagonitzat pels filòsofs Daniel Gamper i Michael 
Marder 
 
Dia 13  
Presentació Llibre “Romà i Rossell el primer de tots” d‘Ernest Lluch - Mataró 
Blanes 
 
Dia 18 
Seminari UB – Ajudes d'estat en època COVID 
Amb Joan Ramon Borrell, Anton Costas, Josep Maria Carreras, i ponència de Lluís Saurí 
Organitzen: Facultat d’Economia i Empresa UB i Fundació Ernest Lluch 
 
Dia 18 
Presentació Llibre “Romà i Rossell el primer de tots” d‘Ernest Lluch 
Castelló d’Empúries 
 
Dia 19 
Diàlegs Tardor Macaya D6. El futur de la salut pública 
 Sisè diàleg del cicle 'Un món en combustió' que avui compta amb la participació de María Neira i 
Yayo Herrero 
 
Dia 19 
Acte de record a Lluch a València. 
19 de novembre a les 12:30h. Amb Ximo Puig, president de la Generalitat Valenciana; Mavi Mestre, 
rectora de la Universitat de València; J. Manuel Pastor, degà de la Facultat d'Economia; i Rosa Lluch, 
filla d'Ernest Lluch. 
Organitzen: Fundació Ernest Lluch – secció valenciana i Universitat de València  
 
Dia 19 
Ofrena floral a la Plaça Ernest Lluch, Hospitalet de Llobregat.  
Amb l'alcaldessa i presidenta de la DIBA Núria Marin i un representant de la Fundació Ernest 
Lluch.Organitza: Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat 
 
Dia 20 
Homenatge a la UIMP. Passi del documental "Ernest Lluch libre y atrevido" al Paranimf de la 
UIMP (Santander). 
Amb el ministre d’Universitats, Manuel Castells; la rectora de la UIMP, María Luz Morán; el 
vicerector Andrés Hoyo; el catedràtic d’Economia, Antón Costas; la filla d’Ernest Lluch, Eulàlia Lluch i 
el director del documental, Josep Morell. 
 
Sessió Ordinària Patronat de la Fundació Ernest Lluch 
A les 16:30h. Reunió virtual 
 
Dies 20-21  
Video-homenatge a Ernest Lluch. 
Emissió per canals web i digitals del PSC. 
Organitza: PSC 
 
Dia 21 
Emissió del documental d'Ottokar Produccions "Ernest Lluch, lliure i atrevit"  
A les 20.10h. a La2 de TVE 
 
Dia 23 
Acte d'Homenatge de la Fundació Campalans a Ernest Lluch 
18h  Amb president José Montilla, ministre Salvador Illa, president Joan Majó, Miquel Iceta, 
Cristina Gallach, Laia Bonet  i la politòloga Sandra León 
Organitza: Fundació Rafael Campalans amb la col·laboració de la Fundació Ernest Lluch 
 
 
 

http://www.fundacioernestlluch.org/ca/activitat/d5-el-dialeg-en-temps-d-acceleracio
http://www.fundacioernestlluch.org/ca/activitat/d6-el-futur-de-la-salut-publica
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Dia 24 
Acte d'homenatge a Ernest Lluch a Olot 
24 de novembre a les 17:30h.  
Amb Albert Bramon, Antoni Agustí, Marina Alegre i Eulàlia Lluch 
 
Dia 26 
Cicle Diàlegs ‘Un món en combustió’ El futur dels sistemes nacionals de salut: nous 
paradigmes i reptes de sostenibilitat després de l’impacte del COVID 19 
A les 18:30h. Amb Beatriz González i Jeff Harris. Presentats per Jaume Puig Junoy   
 
Dia 27 
Acte de record al Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona 
27 de novembre a les 18.00 - *ONLINE per les restriccions de públic en motiu de la COVID 19 
Amb Ada Colau, Rosa Lluch, Joan Majó i conferència de la catedràtica Beatriz González López-
Valcárcel. "Reptes actuals i post-COVID per al Sistema Nacional de Salut" 
 
Dia 27 
Homenatge a Ernest Lluch i presentació del llibre d'Armangué a Figueres 
27 de novembre a les 19h.  Amb Joan Armangué i Rosa Lluch* 
 
Dia 28  
Acte en record d'Ernest Lluch als Jardins Ernest Lluch (Les Corts BCN) 
28 de novembre a les 12h. Organitzat amb el districte de Les Corts i la Fundació Victòria dels Àngels. 
 
Dia 28 
Homenatge a Ernest Lluch i presentació del llibre d'Armangué a la Llibreria 22 de Girona 
Amb Joan Armangué i Joaquim Nadal  
Girona 
 
Homenatge a Ernest Lluch a Montmeló 
 
Dia 29 
Acte d'Homenatge a Sant Cugat del Vallès 
Ofrena Floral a les 10.00. 
 
Dia 30 
Acte de record a la Sala Ernest Lluch del Congrés dels Diputats   
30 de novembre  Amb la Presidenta del Congrés Meritxell Batet, ministre Salvador Illa, Ana Pastor, 
Félix Lobo, Enric Lluch, Josep Maria Carreras. 
 
*ONLINE per les restriccions de públic en motiu de la COVID 19 
 

Desembre 

 
Dia 3 

Diàlegs Tardor Macaya  D8. Europa en combustió: noves prioritats 
 Vuitè i últim diàleg del cicle de #DiàlegsLluchMacaya dedicats a 'Un món en combustió', avui sobre 
el futur d'Europa amb Cristina Gallach i Federica Mogherini 

Dia 10 
Acte a Sant Sebastià de record a Lluch al Centre Ernest Lluch (Anoeta) Amb Enric Lluch, Joan 
Esculies i Odon Elorza. 

Dia 16  
Presentació Llibre “Romà i Rossell el primer de tots” d‘Ernest Lluch 
Mataró 

Dia 19  
Presentació Llibre “Romà i Rossell el primer de tots” d‘Ernest Lluch 
L’Escala 

http://www.fundacioernestlluch.org/ca/activitat/d8-europa-en-combustio-noves-prioritats

