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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 2021 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

  

2. Memòria detallada d’activitats 
per àmbits temàtics 

 
CATALUNYA 
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Recepció al Palau de la Generalitat amb el M.H President, Pere 
Aragonès 
 
El 18 de novembre a les 11h del matí al Palau de la Generalitat de Catalunya va tenir lloc la reunió 
de la comitiva de la Fundació Ernest Lluch -encapçalada pel president Joan Majó, el vicepresident, 
Josep Maria Carreras i el director, Ferriol Sòria- amb el M.H. President, Pere Aragonès. Al llarg 
de prop d’una hora es va estar conversant i compartint inquietuds i reflexions amb el MHP de la 
Generalitat de Catalunya. 
 

 
 

 

EIX INSTITUCIONAL 
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Metro Ernest Lluch, inaugurada la nova parada de la L5 a cavall de 
Barcelona i L'Hospitalet 
 
La nova estació Ernest Lluch de la L5 del metro es va inaugurar el diumenge 25 de juliol al matí. 
La parada, situada entre Collblanc i Pubilla Cases, permet millorar la connectivitat entre Barcelona 
i l’Hospitalet de Llobregat i a més de donar més cobertura de metro, també facilita la intermodalitat, 
ja que permetrà la correspondència amb el Trambaix (T1, T2 i T3). 
 
La inauguració ha comptat amb la presència del president de la Generalitat, Pere Aragonès; el 
conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró; la regidora de Mobilitat i 
presidenta de TMB, Rosa Alarcón, l’alcaldessa de l’Hospitalet, Núria Marín i el president de la 
Fundació, Joan Majó, així com els vicepresidents de la Fundació Ernest Lluch i Rosa Lluch, 
filla d’Ernest Lluch. 
 
De fet, la nova estació enllaça amb la parada del Trambaix que ja va ser rebatejada al 2016 com 
a Ernest Lluch, nom del professor i economista assassinat per ETA, el novembre del 2000. Ernest 
Lluch se suma a les 159 parades actuals de la xarxa de metro i espera rebre 15.000 viatgers al 
dia, del quals es calcula que un 15 % faran intercanvi amb el tramvia. 
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Projecte “Diàlegs” de la Fundació Ernest Lluch 
 

 
Diàlegs 2021 - Desigualtat i Salut 
Desigualtat ampliada: Salut i societat post-COVID 
 

 

EIX DIÀLEG 
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Argumentari 
 
Desigualtat ampliada: salut i societat post-COVID 
 
Després de sobreviure a aquesta pandèmia cal plantejar com tornar a viure en un context en que les 
desigualtats que ens deixa la COVID-19 s’han ampliat. La Covid 19 ha posat el conjunt d’elements que 
sustenten l’estat del benestar en una tensió que afecta al sistema de manera estructural. De manera 
transversal salut, educació, mercat de treball, seguretat social i serveis socials s’han vist impactats en 
un context ja de debilitat amb l’economia i el canvi climàtic en el rerefons del que ens arriba. En aquest 
context la salut ha estat més que mai al centre, no només en l’àmbit personal sinó també en el sistèmic: 
organització, finançament, prioritats. 
 
Sabem que el medi ambient, els estils de vida i hàbits personals, els condicionants genètics, de sexe i 
d’edat, l’entorno socio-econòmic, així com l’atenció sanitària constitueixen per l’OMS els determinants 
socials de la salut. Són aquelles circumstàncies en què les persones neixen, creixen, viuen, treballen i 
envelleixen i que ens expliquen la major part de les inequitats sanitàries, les diferències injustes i 
evitables observades en i entre països, ciutats, comunitats i classes socials. Al seu torn, les condicions 
en què la gent viu i mor estan determinades per forces polítiques, socials i econòmiques. Cada vegada 
més la desigualtat i la salut contemplen nous determinants com l'impacte de les noves tecnologies, la 
degradació mediambiental i l’impacte del canvi climàtic. Totes elles afecten a la desigualtat en salut i 
també de manera anàloga, a la desigualtat econòmica. Estem a la taula del quiròfan i hem d’encertar 
com intervenir. 
 
Tots aquests determinats han estat impactats de manera dramàtica per la crisi de la COVID 19. Però 
després de salvar-nos, hem de viure. I necessitem un horitzó amb llum. Per tot això cal evitar la 
distribució desigual del poder i recursos, cal millorar les condicions de vida quotidianes, treballar per 
l'equitat, generar entorns salubres i sostenibles, saber cercar respostes als reptes energètics, 
mediambientals, climàtics, i tecnològics. Calen pràctiques justes en matèria d'ocupació i treball digne, 
educació, protecció social al llarg de la vida, aconseguir una atenció de salut universal amb sistemes 
de salut eficients, adequades poítiques per a la dependencia.Mesurar i analitzar el problema és 
fonamental i cal que governs i tot el sector públic exerceixin una funció tractora central per tal que la 
desigualtat i la salut s’entrellacin per a generar més i millor benestar. I cal fer-ho també amb la societat 
civil, les comunitats d'investigació i acadèmiques, i el sector privat i público-privat, encertant en la 
combinació d’actors i polítiques. 
 
Com afecten les desigualtats econòmiques en la salut? Com correlacionem el canvi climàtic i les 
condicions de vida de les persones? Què passa si revaloritzem les cures, invertim en l’atenció a les 
persones dependents i reforcem l’atenció primària i comunitària? Quina impactes tindrà el covid en 
l’educació futura i en les desigualtats que parteixen de la mateixa? Que implica la e-health i la innovació 
de la salut per a la millora del benestar poblacional i per a la mitigació o generació de més desigualtat? 
Quines desigualtats ens deixa la COVID 19 i quines implicacions futures tindrà? Tindrem recursos per 
dur a terme la transformació necessària i mantenir llindars de benestar per als nostres conciutadans? 
Cal imaginar que si, però demanarem als experts que ens expliquin la manera. 
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Diàlegs 2021 Desigualtat ampliada 
-Cicle al Palau Macaya Barcelona- 

 
Diàleg 1 
Dijous 30 de setembre 2021 
 

Determinants i desigualtats en salut post COVID 
Implicacions pels sistemes nacionals de salut 
 

• Michael Marmot, MBBS, MPH, PhD,FRCP, FFPHM. Director del UCL Institute of Health 
Equity. Catedràtic d’Epidemiologia i Salut Pública a l’University College de Londres 

• Guillem Lopez-Casasnovas, Catedràtic d’Economia de la Universitat Pompeu Fabra i 
director del Centre de Recerca en Economia de la Salut de la UPF. 

 
Diàleg 2 
Dimarts 7 d’octubre del 2021 
 
Polítiques adequades per reduir les desigualtats en salut 
 

• Vicente Ortún – Catedràtic emèrit d’Economia i Empresa de la Universitat Pompeu 
Fabra (UPF). Fundador, ex-director i investigador principal de l'Centre de Recerca en 
Economia i Salut (CRES-UPF) 

• Rosa Urbanos – Professora d’Econimia de la salut a la U. Complutense de Madrid. 
 

*Intervenció introductòria amb Cristina Hernández Quevedo, Research Fellow en el European 
Observatory on Health Systems and Policies, LSE Health 
 
 
Diàleg 3 
Dimecres 21 d’octubre de 2021 
Sostenir l’estat del benestar després de la COVID 
 

• Francisco Pérez Garcia – Catedràtic emèrit d’Anàlisis Econòmic de la Universitat de 
València – Director de l’Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) 

• Ana Revenga - Nonresident senior fellow en el Global Economy and Development 
program de la Brookings Institution. Adjunct lecturer a la Walsh School of Foreign 
Service de la Georgetown University. 

 
Diàleg 4 
Dijous 28 d’octubre de 2021 
 

Desigualtat i canvi climàtic 
El retorn dels impactes de la humanitat en els ecosistemes 
 

• Humberto Llavador - Professor d’Economia de la Universitat Pompeu Fabra i docent 
de la Barcelona Graduate School of Economics. Investigador del Institute for Political 
Economy and Governance 

• Maria José Sanz Sánchez - Directora científica del Centro de Investigación para el 
Cambio Climático BC3 del País Basc. 
 

* Intervenció introductoria amb Cristina Linares, Científica titular en el Departament d'Epidemiologia 
i Bioestadística de l'Escola Nacional de Sanitat de l'Institut de Salut Carlos III de Madrid. 
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Diàleg 5 
Dijous 11 de novembre de 2021 
 

El futur de la salut pública 
Riscos i oportunitats 
 

• Beatriz González López-Valcàrcel – Catedràtica de Mètodes Quantitatius en 
Economia i Gestió de la Universitat de Las Palmas de Gran Canaria 

• Ildefonso Hernández-Aguado - Catedràtic de Salut Pública i director del Departament 
de Salut Pública, Història de la Ciència i Ginecologia de la Universidad Miguel 
Hernández. Director general de Salut Pública del Ministerio de Sanidad y Política Social 
(2008-2011) 

 
Diàleg 6 
Dijous 18 de novembre de 2021 
 
Dependències i envelliment 
Gestió de la vulnerabilitat ampliada 
 

• Adelina Comas-Herrera - Investigadora al Care Policy and Evaluation Centre London 
School of Economics. Curator of LTCcovid.org al International Long-Term Care Policy 
Network. 

• Dolores Puga - Científica titular del CSIC a l’Institut d'Economia Geografia i Demografia 
 
Diàleg 7 
Dijous 25 de novembre de 2021 
 

Desigualtat educativa 
¿la COVID com acceleradora d’escenaris futurs? 
 

• Xavier Bonal- Catedràtic de sociologia de l’educació de la Universitat Autònoma de 
Barcelona 

• Tracey Burns - Senior Analyst del Centre for Educational Research and Innovation de 
la OCDE. Directora dels projectes 21st Century Children,Trends Shaping Education i 
Innovative Teaching for Effective Learning. 
 

*Intervenció introductòria amb Ismael Palacín, director de la Fundació Bofill 
 
Diàleg 8 
Dijous 2 de desembre de 2021 
 
Innovació biomèdica i E-health  
accelaradors de desigualtats socials? Gestió de potencials desigualtats provinents 
de les futures polítiques d’innovació y ehealth 
 

• Clayton Hamilton. Coordinador del Digital health flagship programme a la Regional 
Office for Europe’s Division for Country Health Policies and System de la OMS.  

• Els Torreele. Visiting Policy Fellow at the UCL Institute for Innovation & Public Purpose 
(IIPP). Science Honorary Fellow at the Free University of Brussels (VUB) Board of the 
AGORA Open Science Trust. Executive Director Access Campaign MSF. 

 
* Intervenció introductòria amb Salvador Peiró, Director de l’Área d’investigació en serveis de salut 
del Centre Superior d’Investigació en Salut Pública - Conselleria de Sanitat valenciana 
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Diàleg x Diàleg 
Cicle Palau Macaya – Observatori Social ‘la Caixa’ 

 Barcelona 2021 
 

 

 
 

 
 

 Argumentari 
 
Sabem que el medi ambient, els estils de vida i hàbits personals, els condicionants genètics, de sexe i 
d’edat, l’entorn socioeconòmic, així com l’atenció sanitària constitueixen per l’OMS els determinants 
socials de la salut. Al seu torn, les condicions en què la gent viu i mor estan determinades per forces 
polítiques, socials i econòmiques. Amb la Covid-19 s’ha fet palès que la desigualtat i la salut 
contemplen nous determinants com l'impacte de les noves tecnologies, la degradació mediambiental i 
el canvi climàtic. Els sistemes nacionals de salut han de donar cabuda i resposta adequada a un 
fenomen que necessita teixir complicitats socials i institucionals. 

Dialoguen 
 

• Michael Marmot.MBBS, MPH, PhD,FRCP, FFPHM. Director del UCL Institute of Health 
Equity. Catedràtic d’Epidemiologia i Salut Pública a l’University College de Londres 

• Guillem López-Casasnovas. Catedràtic d’Economia de la Universitat Pompeu Fabra i 
director del Centre de Recerca en Economia de la Salut de la UPF. 

 
  

Diàleg 1 
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Crònica 

 
Michael Marmot i Guillem López-Casasnovas inauguren el cicle 
sobre "Desigualtat ampliada" al Palau Macaya de Barcelona. 
 
Primer diàleg del cicle 2021 al Palau Macaya de l’observatori social "la Caixa" 

 
A dos quarts de set de la tarda va començar el primer dels diàlegs d'enguany del cicle de reflexió i 
pensament "Desigualtat ampliada: salut i societat post-Covid" i que per a l'ocasió comptava amb la 
intervenció de dues figures clau en la prospectiva i anàlisi de les desigualtats i determinants en salut. 
D'una banda, i des del bell mig de la sala d'actes del Palau Macaya, hi havia en Guillem López-
Casasnovas, catedràtic d’Economia de la Universitat Pompeu Fabra i director del Centre de Recerca 
en Economia de la Salut de la UPF. Per l'altra banda i a través de videoconferència, Michael 
Marmot, MBBS, MPH, PhD,FRCP, FFPHM. Director del UCL Institute of Health Equity i catedràtic 
d’Epidemiologia i Salut Pública a l’University College de Londres. 
 
Aquest diàleg titulat "Determinants i desigualtats en salut" va transcorrer dins dels paràmetres de la 
conversa còmplice i el debat expert. El diàleg va arrencar amb dissertacions inicials d'ambdós 
dialoguistes, que van posar de manifest els punt de vista méseconomicistes (López-Casasnovas) i més 
de política sanitària i salut pública (Dr. Marmot). 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 escenari post-Covid nítid en la diagnosi però complexe en les solucions, va servir de tret 
de sortida d'un cicle que combinarà diàlegs de temàtiques diferents però interconnectades al 
denominador comú de les desigualtatssocials i sanitàries. 
 

*Reprodueix el vídeo íntegre del diàleg aquí o des de l'arxiu del Palau Macaya 
  

http://www.fundacioernestlluch.org/ca/actualitat/veure/la-desigualtat-ampliada-salut-i-societat-post-covid
http://www.fundacioernestlluch.org/ca/activitat/d1-desigualtats-i-determinants-de-salut
http://www.fundacioernestlluch.org/ca/actualitat/veure/michael-marmot-i-guillem-lopez-casasnovas-inauguren-el-cicle-sore-desigualtat-ampliada-al-palau-macaya-de-barcelona
https://palaumacaya.org/ca/p/desigualtats-i-determinants-de-salut_a28816076
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Galeria 
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Argumentari 
 
La pandèmia com a acceleradora de desigualtats en salut exigeix correccions i l’adopció de polítiques 
adequades i possibles. Quines són? Quin context social i quines dades marquen el nou punt de 
partida?. S’intueix la necessitat d’invertir més en salut, especialment en primària, comunitària i salut 
pública, però com s’ha de fer? Amb quines reformes? Quins col·lectius caldrà prioritzar? Amb quin 
finançament? Com repensem les polítiques sociosanitàries i de protecció social per reduir aquesta 
desigualtat ampliada? 

 
Dialoguen 

 
• Vicente Ortún. Catedràtic emèrit d’Economia i Empresa de la Universitat Pompeu 

Fabra (UPF). Fundador, ex-director i investigador principal de l'Centre de Recerca en 
Economia i Salut (CRES-UPF) 

• Rosa Urbanos. Professora titular d’Econimia de la salut a la Universitat Complutense 
de Madrid i Presidenta de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración 
Sanitaria (SESPAS) 

 

*Intervenció inicial a càrrec de Cristina Hernández Quevedo. Research Fellow en el European 
Observatory on Health Systems and Policies, LSE Health

Diàleg 2 
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Crònica 
 

Ortún i Urbanos desglossen els efectes de la pandèmia sobre les 
desigualtats en salut 
 Segon diàleg del cicle al Palau Macaya- Observatori Social "la Caixa" 
 

 
El segon diàleg del cicle sobre 'Desigualtat ampliada' va tenir lloc el dijous 7 d'octubre a la tarda, al 
Palau Macaya de Barcelona i es va focalitzar en les polítiques adreçades a reduir les desigualtats en 
salut. Una temàtica pertinent que per a l'ocasió va comptar amb dos dialoguistes de luxe, com van ser 
el catedràtic emèrit d’Economia i Empresa de la Universitat Pompeu Fabra, a l'hora que fundador, 
exdirector i investigador principal del Centre de Recerca en Economia i Salut (CRES-UPF), Vicente 
Ortún, i la professora titular d’Economia de la Salut a la Universitat Complutense de Madrid i presidenta 
de Sespas, Rosa Urbanos. 
 
Complicitat, transmissió del coneixement i expertesa van encaixar a la perfecció en un diàleg equilibrat 
i de gran interès, pel que es va dir i pel com es va dir: de manera clara, oberta i entenedora. La conversa 
va fluir des del primer moment quan es va deixar palès que la pandèmia ha accelerat desigualtats 
patents i latents en salut. La importancia de l'educació, com un element clau que sovint escapa del 
centre d'interès de la salut; la creixent inversió en salut com una derivada de la pandèmia però també 
símbol de la fortalesa de la indústria del sector, per a qual cosa caldrà estar atents i exigir una inversió 
més quantitativa però sobretot qualitativa (Ortún) en aquells aspectes essencials en la reducció de 
desigualtat: salut pública, primària i cures (Urbanos). Com a conclusió, el repensar les polítiques 
sociosanitàries i de protecció social per reduir aquesta desigualtat ampliada és un repte majúscul que 
connecta toes les àrees de l'estat del benestar i exigeix una mirada més transversal. 
 
 
*Reprodueix el vídeo íntegre del diàleg aquí (clica a la imatge) o des de l'arxiu del Palau Macaya 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.fundacioernestlluch.org/ca/actualitat/veure/la-desigualtat-ampliada-salut-i-societat-post-covid
https://palaumacaya.org/ca/p/politiques-reduir-les-desigualtats-en-salut_a28816215
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Argumentari 
 
El finançament de les grans àrees de política pública necessàries per mantenir o transformar l'Estat 
del Benestar determinaran l’abast de les opcions possibles. Cal ser realistes en establir quines són les 
bases econòmiques que tenim per aconseguir evitar una desigualtat ampliada, fixar quines són les 
prioritats i sobretot exposar com assolir-les. Amb quines polítiques (fiscals, monetàries, de gestió del 
deute…) i amb quines restriccions. ponderant amenaces i oportunitats davant la necessitat d’horitzons 
pressupostaris realistes de les finances públiques. Cal lluitar contra la desigualtat però, podrem? I si 
podem, en sabrem? 

 
Dialoguen 

 
• Francisco Perez Garcia. Catedràtic emèrit d’Anàlisis Econòmic de la Universitat de 

València – Director de l’Instituo Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) 
• Ana Revenga. Nonresident senior fellow all Global Economy and Development program 

de la Brookings Institution. Adjunct lecturer a la Walsh School of Foreign Service de la 
Georgetown University. 

 

 

Diàleg 3 
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Crònica 
 
Revenga i Pérez dialoguen sobre la sostenibilitat de l'estat del 
benestar després de la Covid 
Tercer diàleg del cicle 'Desigualtat ampliada' al Palau Macaya de l'Observatori 
social "la Caixa" 
 
El tercer diàleg del cicle sobre 'Desigualtat ampliada' va tenir lloc ahir, dijous 21 d'octubre, al Palau 
Macaya de Barcelona i es va focalitzar en el sosteniment de l'Estat de benestar. Una temàtica pertinent 
que per a l'ocasió va comptar amb dos dialoguistes de luxe, com van ser el catedràtic emèrit d’Anàlisis 
Econòmic de la Universitat de València i director de l’Instituto Valenciano de Investigaciones 
Económicas (IVIE), Francisco Pérez, i Ana Revenga, nonresident Senior Fellow al Global Economy 
and Development Program de la Brookings Institution i adjunct Lecturer a la Walsh School of Foreign 
Service de la Georgetown University. 
 
El diàleg va ser una aproximació acurada i precisa a la vigència i importància del manteniment dels 
pilars de l'estat del benestar així com, una anàlisi de la salut i sostenibilitat d'aquests estats, en un món 
canviant, complexe i global. Ambdós dialoguistes van traçar les línies vermelles per les que no cal 
passar a risc d'incrementar més les desigualtats, és a dir; salut, educació, treball, pensions i 
expectatives de futur (Revenga). I sobretot en un context crucial com l'actual, on una bona provisió i 
priorització dels fons europeus permetran sortir d'aquesta crisi d'una manera diferent a la de la gran 
recessió marcada per les polítiques d'austeritat (Pérez).  
 
Precisament, un dels punts forts del diàleg va ser l'abast de la perspectiva analítca dels dialoguistes, 
capaços de focalitzar la sostenibilitat de l'estat de benestar a Espanya i de la incidència no menor dels 
diferents graus de descentralització en l'estat de les autonomies (Pérez), així com d'eixamplar l'anàlisi 
a un marc més global incloent les experiències i realitats dels països en vies de desenvolupament i 
emergents (Revenga). L'educació i la salut com a bases de la piràmide en la que s'ha de sostenir un 
estat modern, va ser un punt de consens per ambdós dialoguistes, a la vegada que la necessitat d'obrir 
debats en torn a la viabilitat del sistema de pensions, de recaptació impositiva i de prioritats d'inversió, 
van quedar oberts per a futurs diàlegs.  
 
*Reprodueix el vídeo íntegre del diàleg aquí (clica a la imatge) o des de l'arxiu del Palau Macaya 
 

 
 
 

http://www.fundacioernestlluch.org/ca/activitat/la-desigualtat-ampliada-salut-i-societat-post-covid
https://www.youtube.com/watch?v=2ZiNY_JG3Yg
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Argumentari 
 
Els impactes dels humans en els ecosistemes en aquesta era de l’antropocè tenen conseqüències 
greus per a la salut pública. Noves pandèmies i malalties contagioses formaran part de la societat 
global en la que vivim. Però les afectacions seran desiguals en funció de l’impacte del canvi climàtic, 
la geoestratègia, o la realitat física mediambiental en la que es donen. 
 
El canvi climàtic té un impacte directe en la desigualtat econòmica de la població a diferents territoris, 
i més enllà de gestionar els seus impactes mediambientals (la preservació de la biodiversitat, fenòmens 
extrems, la qualitat de l’aire i el mar...) anticipa la necessitat d’afrontar reptes socials majúsculs com el 
model energètic, l’alimentació, el conreu i producció agrària i ramadera, o el control de matèries 
primeres. 
 
 
Dialoguen 
 

 
• Humberto Llavador. Professor d’Economia a la Universitat Pompeu Fabra, professor 

afiliat de la Barcelona School of Economics i investigador del Institute for Political 
Economy and Governance (Barcelona iPEG) 

• Maria José Sanz Sánchez. Directora científica del Centre d’Investigació pel Canvi 
Climàtic BC3 del País Basc. 

 
 
 
 
 
 

Diàleg 4 
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Crònica 
 

 
Sanz i Llavador dialoguen sobre els efectes del canvi climàtic en la 
generació de desigualtat 
 
 
El quart diàleg del cicle sobre 'Desigualtat ampliada' va tenir lloc ahir, dijous 28 d'octubre, al Palau 
Macaya de Barcelona i es va focalitzar en la interrelació de la desigual amb els efectes del canvi 
climàtic. Una temàtica que mereix una mirada interdisciplinar i que per a l'ocasió va comptar amb un 
video introductori amb la intervenció de Cristina Linares (Científica titular al Departament 
d’Epidemiologia i Bioestadística de la Escuela Nacional de Sanidad del Instituto de Salud Carlos III). 
Acte seguit i des de l'auditori del Palau Macaya, varen intervenir dos dialoguistes de luxe, com van 
ser la Directora científica del Centre d’Investigació pel Canvi Climàtic BC3 del País Basc, Maria José 
Sanz, i Humberto Llavador, professor d’Economia a la Universitat Pompeu Fabra, professor afiliat de 
la Barcelona School of Economics i investigador del Institute for Political Economy and Governance 
(Barcelona iPEG) 
 
Els impactes de la humanitat en els ecosistemes son sovint generadors de de desigualtat, per la qual 
cosa la interrelació de dos grans conceptes com son la desigultat i el canvi climàtic exigeixen d'entrada 
una mirada de conjunt, interdisciplinària i polièdrica. Per aquest motiu el diàleg va ser una aproximació 
als reptes i efectes que causa i causarà el canvi climàtic, tant en els assentaments humans, com en 
ecosistemes i espais naturals que ja estan experimentant canvis. Uns canvis que que interpel·len a 
l'acció humana en matèria d prevenció, redefinició de polítiques i replantejament en la manera de 
consumir, produir, sembrar, estabular, menjar i viure. 
 
 
*Reprodueix el vídeo íntegre del diàleg aquí (clica a la imatge) o des de l'arxiu del Palau Macaya 

 

 
 

http://www.fundacioernestlluch.org/ca/activitat/la-desigualtat-ampliada-salut-i-societat-post-covid
https://palaumacaya.org/ca/p/desigualtat-i-canvi-climatic_a28821078
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Argumentari 
 
La pandèmia ha provocat una crisi sanitària i econòmica sense precedents. Amb la recuperació 
econòmica a l’horitzó, urgeix una reforma del sistema de salut que posi en valor i prioritzi, els 
ensenyaments del què funcionava i què cal repensar. Els models de Salut Pública necessiten reformes, 
major finançament o voluntat política per a muscular el que ja existeix sobre el paper. Quins són els 
models de salut pública en perspectiva comparada que ens poden ajudar a evitar la intervenció del 
sistema assistencial? La possibilitat de noves pandèmies, la incidència de les noves tecnologies, la 
salut mental, les cures, la necessitat de fer millores en formació i salaris dels professionals del món 
sanitari i assistencial a l’atenció primària, són alguns dels reptes pendents per a garantir un sistema de 
salut pública integral, universal i robust. Quin model de salut pública es necessita? 
 
Dialoguen 
 

 
• Beatriz González López-Valcárcel. Catedràtica de Mètodes Quantitatius en Economia 

i Gestió de la Universitat de Las Palmas de Gran Canaria 
• Ildefonso Hernández-Aguado. Catedràtic de Salut Pública i Director del Departament 

de Salut Pública, Història de la Ciència i Ginecologia de la U. Miguel Hernández. 
Director general de Salut Pública del Ministerio de Sanidad y Política Social (2008-2011) 

 

 

  

Diàleg 5  



25 

 

 

Crònica 
 
Beatriz Gonzalez i Ildefonso Hernandez-Aguado, dialoguen sobre 
el futur de la salut pública 
 
 
El cinquè diàleg del cicle sobre 'Desigualtat ampliada' va tenir lloc ahir, dijous 11 de novembre, al 
Palau Macaya de Barcelona i es va focalitzar en el futur de la salut  pública, una temàtica que mereix 
una mirada interdisciplinar i que per a l'ocasió va reunir a dos experts provinents del camp de la 
medicina i de l'economia, respectivament, com son na Beatriz González López-Valcàrcel – 
Catedràtica de Mètodes Quantitatius en Economia i Gestió de la Universitat de Las Palmas de Gran 
Canaria i Ildefonso Hernández-Aguado - Catedràtic de Salut Pública i Director del Departament de 
Salut Pública, Història de la Ciència i Ginecologia de la Universidad Miguel Hernández, així com 
director general de Salut Pública del Ministerio de Sanidad y Política Social (2008-2011). 
 
La complicitat i expertesa dels dialoguistes va fluir des de bon inici i va permetre gaudir d'una 
conversa sàbia i profitosa. La pandèmia ha provocat una crisi sanitària i econòmica sense 
precedents. Amb la recuperació econòmica a l’horitzó, urgeix una reforma del sistema de salut que 
posi en valor i prioritzi, els ensenyaments del què funcionava i què cal repensar. En aquest escenari 
emergeix l'Agència de Salut Pública com a projecte a vertebrar i consolidar des del know-how 
acumulat pels diversos agents que intervenen en salut pública.  La presència i influència dels lobbies 
de poder que vetllen pels seus interesos però que també acben influint en la recerca acadèmica, 
entre altres negociats, reclama aguditzar la mirada intrerdisciplinar de la salut pública així com la 
coordinació i millor transmissió de coneixement per part dels experts, que n'hi ha i de bons. 
Resumidament, la possibilitat de noves pandèmies, la incidència de les noves tecnologies, la eclosió 
de la problemàticaa social lligada a la salut mental, les cures, la necessitat de fer millores en formació 
i salaris dels professionals del món sanitari i assistencial a l’atenció primària, són alguns dels reptes 
pendents per a garantir un sistema de salut pública integral, que funciona però que cal garantir que 
esdevingui universal i robust. 
  
>>> Accedeix a l'article "La salud pública del futuro" signat per ambdós dialoguistes i publicat a The 
Conversation 
 
>>> Reprodueix el vídeo íntegre del diàleg aquí (clica a la imatge) o des de l'arxiu del Palau 
Macaya 
 
 
 

 
 
 

http://www.fundacioernestlluch.org/ca/activitat/la-desigualtat-ampliada-salut-i-societat-post-covid
https://theconversation.com/la-salud-publica-del-futuro-171519
https://theconversation.com/la-salud-publica-del-futuro-171519
https://theconversation.com/la-salud-publica-del-futuro-171519
https://www.youtube.com/watch?v=goOAnUtRSTo
https://www.youtube.com/watch?v=goOAnUtRSTo
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Argumentari 
 
La necessitat d’atenció a dependències, cronicitat, i cures a llarg termini de les persones s’accentua 
amb l’edat. La Covid 19 ens interpel·la a gestionar la vulnerabilitat ampliada de les persones 
dependents, l’envelliment de la població amb o sense dependències funcionals i cognitives, 
malalties mentals, o reptes socials com la gestió de la soledat. ¿Es pot avançar cap a un model de 
cobertura universal i públic de cures i dependències? Com gestionar les cures de llarga durada en 
un context demogràfic d’envelliment poblacional? Quines polítiques per a un envelliment digne, a 
curt, mig i llarg termini? 
 
 
Dialoguen 
 

 
• Adelina Comas-Herrera. Investigadora al Care Policy and Evaluation Centre London 

School of Economics. Curator of LTCcovid.org al International Long-Term Care Policy 
Network. 

• Dolores Puga. Científica titular del CSIC a l’Instituto de de Economía, Geografía y 
Demografía. 

 

  

Diàleg 6 
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Crònica 
 

 

Adelina Comas i Lola Puga dialoguen sobre l'impacte social de 
les dependències i l'envelliment 
 Sisè diàleg del cicle sobre Desigualtat ampliada  
 

 

El sisè diàleg del cicle sobre 'Desigualtat ampliada' va tenir lloc ahir, dijous 18 de novembre, al 
Palau Macaya de Barcelona i es va focalitzar en la gestió de la vulnerabilitat ampliada, sobretot pel 
que fa a les dependències i a l'envelliment. Per a tal propòsit es va comptar amb la presència de 
dues reconegudes expertes com son la demògrafa Lola Puga (Científica titular del CSIC a 
l’Instituto de de Economía, Geografía y Demografía) i l'economista Adelina Comas-
Herrera (Investigadora al Care Policy and Evaluation Centre London School of Economics. Curator 
of LTCcovid.org al International Long-Term Care Policy Network.) 
 
Diàleg fluïd i còmplice que va permetre dibuixar bona part dels reptes i problemàtiques que es 
preveuen a curt i mitjà termini relacionats amb l'envelliment poblacional. Ambdues ponents, 
cadascuna des de la seva perspectiva, van convergir en parla de la importànica de les cures de 
llarga durada, la creació d'un ecosistema de cures, assumir la torre poblacional com a realitat 
(adéua la  piràmide que havíem estudiat  a l'escola), la dignificació de les demències, la fragilitat i 
soledat (sobretot de dones grans), la encara excessiva feminització i precarietat del sistema de 
cures, son factors que ens condicionen i ens condicionaran molt com a societat. 
 
*Reprodueix el vídeo íntegre del diàleg aquí (clica a la imatge) o des de l'arxiu del Palau Macaya 
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Argumentari 
 
La pandèmia ha comportat fer visibles les limitacions del sistema educatiu actual, en l’apartat 
tecnològic i organitzatiu, tant de centres com de polítiques educatives en general. Sabem que la 
desigualtat educativa prové en gran mesura de l’origen socioeconòmic dels alumnes que explica 
les diferències existents en les experiències escolars, horitzons de futur, expectatives vitals i 
aspiracions socials, econòmiques i polítiques, de cada alumne. D’aquí que s’alerti de fenòmens 
com la segregació escolar i la segregació educativa o la possibilitat de gaudir els entorns 
d’aprenentatge fora de l’horari escolar (lleure, oci, estiu, activitats extraescolars), que eixamplen 
les diferències entre persones amb les mateixes capacitats i potencialitats. 
 
Quins escenaris educatius de futur es plantegen? Què cal reformar? Què cal enfortir? ¿En què 
cal invertir per a una major igualtat educativa? 
 
Dialoguen 
 

 
• Xavier Bonal. Catedràtic de sociologia de l’educació de la Universitat Autònoma de 

Barcelona 
• Tracey Burns. Senior Analyst del Centre for Educational Research and Innovation de 

la OCDE. Directora dels projectes 21st Century Children,Trends Shaping Education i 
Innovative Teaching for Effective Learning. 
 

*Intervenció inicial d'Ismael Palacín, director de la Fundació Bofill 
 

  

Diàleg 7 
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Crònica 
 
 
Bonal i Burns incideixen en l'impacte de la desigualtat educativa 
post-pandèmia 
 Setè diàleg cicle 'Desigualtat ampliada' - Observatori Social la Caixa - Caixaforum 
Macaya 
 

 
El setè diàleg del cicle sobre 'Desigualtat ampliada' va tenir lloc ahir, dijous 25 de novembre, al 
Palau Macaya de Barcelona i es va focalitzar en l'anàlisi de la desigualtat educativa després de 
l'impacte de la Covid-19. Per a tal propòsit es va comptar amb la presència de dues persones 
expertes com son l'analista senir en Recerca i Innovació educativa de la OCDE, Tracey Burns i el 
Catedràtic de Sociologia de l'educació de la UAB, Xavier Bonal.  
 
L'escenari després de la pandèmia serà degudament analitzat i l'informe PISA, actualment en 
preparació, en serà un indicador clau a l'hora de saber de quina manera (i a on) ha afectat més 
l'efecte de la pandèmia en l'assoliment de competències. Tanmateix, ja es pot assegurar que la 
pandèmia ha incidit de manera directa amb la desigualtat educativa d'infants i joves d'arreu del 
planeta. D'entrada, s'ha posat de manifest la importància del centre escolar com a espai de 
sociabilitat i d'experimentació conjunta. D'altra banda, tot i viure en una societat hiperconnectada 
que tendeix a incrementar l'autoaprenentatge, aquest no té encara prou solidesa com per garantir 
un aprenentatge online i autònom. Per això encara preocupa i ocupa la bretxa digital existent, la 
menor capacitat compensatòria de l’educació a distància, la disparitat en les pràctiques educatives 
familiars, la desigual capacitat d’adaptació de les escoles a la nova realitat i la reducció del temps 
extraescolar, entre altres factors. 
 
La complicitat entre ambdós dialoguistes va propiciar una conversa amena i respectuosa, amb 
coincidències de fons i algunes, ben poques, discrepàncies de matís. Una delícia de diàleg que 
posem a l'abast de tothom que ho desitgi. 
 
*A continuació pots reproduir el vídeo íntegre del diàleg aquí (clica a la imatge): 
 

 

 

http://www.fundacioernestlluch.org/ca/activitat/la-desigualtat-ampliada-salut-i-societat-post-covid
https://www.youtube.com/watch?v=V1sI1CW9JME
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   Argumentari 
 
La innovació biomèdica i l’e-health poden ser factors d’acceleració de desigualtats en la salut de la 
població o, per contra, un element que amb les polítiques d’innovació i gestió adequades permeti 
més igualtat en la salut de la població per part dels diferents sistemes de salut. L’accés a la innovació 
biomèdica (vacunes, medicines, gestió de patents...), conjuntament amb la transformació 
instrumental digital en la salut, pot permetre una revolució en la millora de la salut global o es pot 
convertir en un punt de ruptura crític en l’accés a la salut per part de les poblacions amb més 
capacitat adquisitiva. La gestió geoestratègica, empresarial i de política pública de la innovació 
biomèdica i l’accés a l’instrumental que l’e-health ofereix seran clau per determinar les desigualtats 
futures en salut de la població mundial. 
 
Dialoguen 
 

 
• Clayton Hamilton, coordinador del Digital Health Flagship Programme a la Regional 

Office for Europe’s Division for Country Health Policies and Systems de l’OMS. 
• Els Torreele, Visiting Policy Fellow a l’UCL Institute for Innovation & Public Purpose 

(IIPP), Science Honorary Fellow a la Free University of Brussels (VUB), Board de 
l’AGORA Open Science Trust i Executive Director Access Campaign a MSF. 
 

* Intervenció introductòria de Salvador Peiró, director de l’Área d’investigació en serveis de salut 
del Centre Superior d’Investigació en Salut Pública - Conselleria de Sanitat valenciana  
 
 
 
  

Diàleg 8 
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Crònica 
 
 
Hamilton i Torreele clouen el cicle de 'Desigualtat ampliada' amb 
un diàleg expert sobre innovació i e-Health 

  
 
El vuitè i darrer diàleg del cicle sobre 'Desigualtat ampliada' va tenir lloc ahir, dijous 2 de desembre, 
al Palau Macaya de Barcelona i es va focalitzar en la innovació biomèdica i l’e-health entenent-los 
tant com a factors d’acceleració de desigualtats com, per contra, elements transformadors que amb 
polítiques d’innovació i gestió adequades permetria dotar de més equitat els diferents sistemes de 
salut. Per a tal propòsit es va comptar amb la participació de dues persones expertes de reconegut 
prestigi com son el coordinador del Digital Health Flagship Programme a la Regional Office for 
Europe’s Division for Country Health Policies and Systems de l’OMS, Clayton Hamilton i la Visiting 
Policy Fellow a l’UCL Institute for Innovation & Public Purpose (IIPP), Els Torreele. 
 
L’accés a la innovació biomèdica (vacunes, medicines, gestió de patents, etc), conjuntament amb la 
transformació instrumental digital en la salut, pot permetre una revolució en la millora de la salut 
global de la població. La innovació tecnològica, social i institucional ho pot permetre, sempre i quan 
eviti convertir aquesta transformació en un punt de ruptura crític en l’accés a la salut per part de les 
poblacions amb més capacitat adquisitiva, àvides de més i millors serveis, en detriment de les més 
desafavorides. La gestió geoestratègica, empresarial i de política pública de la innovació biomèdica 
i l’accés a l’instrumental que l’e-health ofereix seran clau per determinar les desigualtats futures en 
salut de la població mundial. 
 
Els Torreele des de Suïssa, i Clayton Hamilton des del Palau Macaya de la Fundació la Caixa van 
protagonitzar un diàleg fluïd, expert i còmplice. Un darrer diàleg de categoria que va servir de colofó 
a un cicle centrat en l'efecte de la pandèmia, la tenologia, les reformes i els determinants de salut 
en la generació de desigualtat. 
 
*A continuació pots reproduir el vídeo íntegre del diàleg aquí (clica a la imatge): 
 

 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=-74EJOTPVLE
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Editat a finals de juny de 2021 en castellà per Editorial Milenio i la Fundació Ernest Lluch, el llibre 
resultant del Cicle de Diàlegs 2020 consta de 236 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 2021 
‘8 Diálogos sobre un mundo en combustión’ 
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Els vuit diàlegs sobre 'Un món en combustió', novetat editorial 
d'aquesta tardor 
 
 
S'acaba de publicar el llibre resultant del Cicle de Diàlegs 2020, 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 236 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. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fundacioernestlluch.org/ca/activitat/un-mon-en-combustio
https://www.edmilenio.com/esp/8-dialogos-sobre-democracias-perplejas.html
https://www.edmilenio.com/esp/8-dialogos-sobre-un-mundo-en-combustion.html
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Contingut i capítols: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 

 

 

 
 
Descripció. Quarta edició d’aquest cicle de 6 diàlegs impulsats per l’IVIE i la Fundació Ernest Lluch 
amb la col·laboració de la Fundació Bancaja, i que s’ha centrat en tractar la crisi i l catarsi qu ha 
provocat la Covid-19.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diàlegs IVIE 2021: Crisi i catarsi. Lliçons de la Covid-19 
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Organitzadors 
 
 
El Ivie (1990) és un centre dedicat al desenvolupament i foment de la investigació econòmica i al 
seu projecció en l'àmbit nacional i internacional. Per assolir aquests objectius: realitza i difon treballs 
d'investigació que responen a necessitats específiques, crea bancs de dades que milloren la 
informació econòmica, accessible per a la comunitat científica, els agents públics i la societat en el 
seu conjunto, promou la formació de personal investigador especialitzat i assegura la continuïtat de 
línies d'investigació econòmica d'interès general, contribueix a establir connexions entre el treball de 
recerca i les decisions dels agents econòmic, ofereix informació i assistència tècnica sobre temes 
econòmics a les institucions i empreses públiques o privades que ho demanen, impulsa el 
desenvolupament de xarxes de col·laboració amb institucions científiques, nacionals i estrangeres i 
com en aquests diàlegs, fomenta l'organització de congressos i reunions científiques i d'especialistes 
d'interès per a la Societat 
www.ivies.es 
  
La raó de ser de la Fundació Ernest Lluch (creada el 2002) té el seu origen en la vida i obra 
d'Ernest Lluch i Martín, personalitat apreciada que va deixar, per la seva vàlua i compromís cívic, 
una petjada profunda en el camp del pensament, l'economia, la política i la cultura catalana i 
espanyola. La Fundació projecta a futur les inquietuds d'Ernest Lluch, amb la voluntat que la seva 
figura no sigui un final sinó un inici generador de saber i reflexió per a la ciutadania. És en aquest 
sentit que, després d'un primer període constituent la Fundació Ernest Lluch centra la seva acció en 
el foment del diàleg Catalunya-Espanya-Europa per a una millora de la qualitat de la democràcia i la 
cohesió social a les nostres societats. El diàleg és un concepte que s'associa al llegat humanista 
d'Ernest Lluch, alhora que esdevé un valor indispensable per a l'enteniment entre persones i pobles. 
D'aquesta reflexió la Fundació preveu contribuir al dinamisme del país a partir de l'anàlisi, la 
investigació i la difusió dels mateixos i en els camps esmentats, i amb un format propi com el dels 
presents diàlegs, en què la forma, com el fons, és també una imatge a transmetre a la ciutadania.  
www.fundacioernestlluch.org  
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ivies.es/
http://www.fundacioernestlluch.org/
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Argumentari 
 
 
Les crisis intenses van acompanyades sovint de catarsi, és a dir, de reaccions emocionals que 
ajuden a abordar problemes postergats. La pandèmia de la Covid-19 podria fer aquest paper perquè 
està significant una experiència per al món molt diferent de les viscudes en anteriors crisis sanitàries 
o econòmiques, tant per la seva intensitat com pel seu abast generalitzat. Però també podria no 
jugar aquest rol, si no som capaços d'assimilar les lliçons de la història i d'actuar individual i 
col·lectivament per aprofitar les oportunitats i evitar les amenaces. Les emocions durant els anys 
2020 i 2021 estan sent intenses. Un dels xocs viscuts ha estat que els ciutadans dels països 
desenvolupats s'han sentit més vulnerables al descobrir límits desconeguts en la capacitat protectora 
d'uns sistemes de salut. Un segon xoc ha estat assimilar una crisi econòmica diferent de les 
causades pels desequilibris financers o els problemes d'escassetat de matèries primeres. Contenir 
els contagis és difícilment compatible amb algunes activitats molt importants per al manteniment 
dels nivells de consum en les societats avançades. Per reduir l'amenaça de col·lapse d'un sistema 
sanitari, ha estat necessari adoptar decisions molt costoses per a les empreses i treballadors dels 
sectors relacionats (turisme, restauració, viatges o activitats recreatives). Les restriccions a la 
mobilitat o a les relacions socials han impactat sobre les condicions de vida i el benestar individual 
o col·lectiu. 
 
Les respostes per superar les conseqüències més preocupants d'aquests xocs ¿justifiquen referir-
s’hi com una catarsi amb capacitat d'aportar solucions? És discutible perquè, si es posen en relació 
la gravetat dels problemes amb l'ambició de les respostes, apareixen llums i ombres. Hi ha 
importants raons per valorar positivament els esforços realitzats per trobar respostes sanitàries, i els 
resultats obtinguts en l'assoliment de les vacunes, però no tant en la capacitat de fer que arribin a 
tothom. També són encoratjadores les polítiques adoptades per pal·liar les conseqüències més 
directes, però menys si pensem en que arribin a temps d'evitar la destrucció de teixit productiu. I per 
descomptat, Europa ha fet passos importants per aportar recursos i proposar estratègies ambicioses 
de sortida de la crisi, però la seva gestió està brillant menys en el crucial subministrament de 
vacunes. I, a Espanya, les iniciatives resulten llastades per la ineficàcia de les administracions 
públiques i la incapacitat per abandonar el combat diari pel poder i cooperar en unes circumstàncies 
tan difícils. 
 
Els danys de les diverses crisis superposades en l'actualitat plantegen nombroses prepreguntes. 
Totes elles justifiquen l'interès d'aquest cicle de diàlegs per buscar respostes als interrogants amb 
l'ajuda dels participants en els mateixos. Són previsibles les crisis? Per què no es prevenen millor? 
És un problema de cost, de mala avaluació de riscos o de falta d'horitzó? Hi ha lliçons de la història 
desaprofitades? Hi ha hagut falta de previsió en la crisi de la Covid-19? Quines han estat les 
conseqüències més importants -sanitàries, econòmiques, socials, personals- i com es podrien haver 
evitat? Què caldria canviar per reduir el risc que es repeteixin crisis sanitàries d'aquest tipus? ¿Cal 
acceptar un menor creixe - ment per viure més segurs? ¿S'han minusvali - Lorado els riscos de la 
globalització? En quina direcció caldria reformar el sis - tema de salut? Hi ha lliçons que serien 
d'aplicació per a combatre altres riscos, com el canvi climàtic, la desocupació tecnològic massiu o 
els ciberatacs? Què actors són els més importants? Quin paper per als Estats i per a Europa? Per 
què la capacitat de resistir i recuperar-se és desigual entre països i entre persones? Com es pot 
reforçar la resiliència? 
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Programa 
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Crisi i catarsi. Lliçons de la Covid-19 
 

Diàleg a diàleg 
 
DIÀLEG 1 
 
L'economia i la política econòmica, durant i després  
de la Covid-19 
27 setembre 2021 | 18:00 - 20:00h Sala Ausiàs March (Fundación Bancaja) 
 

Dialoguen: 
 

• Pablo Hernández de Cos – Governador del Banc d'Espanya 
• Cristina Herrero - Presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal 

(AIReF) 
 

 
 

 
 
Crònica 
 
El governador del Banc d'Espanya i la presidenta de l'AIReF obren 
el cicle de diàlegs a València amb un debat sobre el paper de les 
polítiques econòmiques en la resposta a la crisi 
 
 La Fundació Ernest Lluch i l'Ivie, en col·laboració amb la Fundació Bancaixa, han posat en marxa 
el cicle de diàlegs Crisi i catarsi: lliçons de la COVID-19 amb una primera sessió que han 
protagonitzat el governador del Banc d'Espanya, Pablo Hernández de Cos , i la presidenta de 
l'AIReF, Cristina Herrero. A continuació aaptem la crònica facilitada per l'IVIE, així com 
el vídeo íntegre del diàleg 
 
El diàleg, que es va celebrar el dillubns 27  de setembre a dos quarts de set de la tardaa la seu de 
la Fundació Bancaixa (València) i que s'ha pogut seguir per streaming, ha abordat el paper de les 
diferents polítiques (monetària, fiscal i prudencial) en la resposta a la crisi de la pandèmia, la 

https://www.ivie.es/es_ES/banco-espana-airef-reclaman-la-consolidacion-fiscal-garantizar-la-sostenibilidad-las-cuentas-publicas/
https://www.ivie.es/wp-content/uploads/2021/09/NP_DialogoFErnestLluch_Ivie_PabloHernandez_CristinaHerrero_27092021_v2.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Qxt3K5pdYRI
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importància de la consolidació fiscal per garantir la sostenibilitat del deute, les regles fiscals i el 
mecanisme fiscal d'estabilització; els fons europeus de recuperació i les reformes estructurals; i el 
paper institucional dels organismes independents en les polítiques públiques. 
 
La presentació del cicle va anar a càrrec de el president de la Fundació Bancaixa, Rafael Alcón; el 
president de la Fundació Ernest Lluch, Joan Majó; el director de l'Ivie, Francisco Pérez; i el director 
adjunt de l'Ivie, Joaquín Maudos. 
 
Després d'aquest primer diàleg, que es va centrar en analitzar la resposta de la política econòmica, 
tant monetària com fiscal, s'han programat cinc diàlegs que tractaran d'extreure els ensenyaments 
d'aquesta crisi en altres aspectes com el canvi climàtic, el sistema de salut, la disrupció digital i la 
transformació de la cultura. 
 
Accedeix a la crònica i nota de premsa elaborada per l'IVIE, així com el recull de premsa i el vídeo: 

 

 
 
 

 
  

https://www.ivie.es/es_ES/banco-espana-airef-reclaman-la-consolidacion-fiscal-garantizar-la-sostenibilidad-las-cuentas-publicas/
https://www.ivie.es/wp-content/uploads/2021/09/NP_DialogoFErnestLluch_Ivie_PabloHernandez_CristinaHerrero_27092021_v2.pdf
https://www.ivie.es/es_ES/
http://www.fundacioernestlluch.org/files/d1_Dossier_DialegsLluch-Ivie_28y29092021.pdf
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DIÀLEG 2 
El món i Europa, en crisi permanent? Lliçons de la història 
1 d’octubre 2021 | 12:30 - 14:00h Sala Ausiàs March (Fundación Bancaja) 
  VALÈNCIA 
 
Dialoguen: 
 
Enrique Feás 
Investigador principal del Real Instituto Elcano, consultor independiente, professor associat a la IE 
University i a la IE School of Global and Public Affairs 
Susana Malcorra 
Degana de l’IE School of Public and Global Affairs 
 

 

 
 
 

 

Crònica 
 
Malcorra i Feás dialoguen sobre Europa després de la Covid a 
València 
Segon diàleg del cicle 'Crisi i Catarsi: lliçons de la Covid-19' 
 
La Fundació Ernest Lluch i l'Ivie, en col·laboració amb la Fundació Bancaixa, han prosseguit amb el 
cicle de diàlegs Crisi i catarsi: lliçons de la COVID-19 amb una segona sessió que han protagonitzat 
Susana Malcorra i Enrique Feás. A continuació aaptem la crònica facilitada per l'IVIE, així com el 
vídeo íntegre del diàleg 
 
El diàleg, que es va celebrar el divendres 1 d'octubre a dos quarts d'una del migdia a la seu de la 
Fundació Bancaixa (València) i que es va poder seguir per streaming, va abordar l'encaix d'Europa 
en el context mundial actual. 
 
A continuació, accedeix a la crònica  elaborada per l'IVIE, així com al vídeo íntegre del diàleg. 
 

https://www.ivie.es/es_ES/susana-malcorra-no-se-pueden-prevenir-todas-las-crisis-deberia-haber-una-estructura-preparada-manejarlas-agilmente-cuando-llegan/
https://www.youtube.com/watch?v=cxHpwi3ChAE
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Crònica (cedida per l'IVIE) 
 
Susana Malcorra: “No se pueden prevenir todas las crisis, pero sí debería haber una 
estructura preparada para manejarlas ágilmente cuando llegan” 
 
El segundo diálogo del ciclo Crisis y catarsis: lecciones del COVID-19 ha mostrado hoy un debate 
sobre la gestión de la crisis del COVID-19, que han protagonizado Enrique Feás, investigador 
principal del Real Instituto Elcano; y Susana Malcorra, decana del IE School of Global and Public 
Affairs. Ambos ponentes han coincidido en afirmar que ningún país ha hecho las cosas de manera 
excelente y que cada uno ha actuado mejor o peor en según qué fases y, según sus recursos. 
Mientras que China consiguió frenar el avance de los contagios mucho mejor que Europa, Estados 
Unidos y la UE han destacado en la gestión del proceso de vacunación. “Todos han cometido 
errores, todos han pecado de optimismo”, ha afirmado Enrique Feás. 
 
En cualquier caso, ambos expertos han coincidido en demandar una respuesta global a una crisis 
que también es mundial. “No se puede responder a una pandemia con condiciones diferentes en 
cada país. No tenemos los mecanismos preparados para una crisis de índole sanitaria, como se ha 
visto”, ha explicado Malcorra. 
 
En su opinión, “hay una visión negativa de la globalización, pero prepararse y realizar inversiones 
solo a nivel local para una crisis de este tipo es imposible”. Por eso, los ponentes han insistido en 
que queda una tarea muy importante que hacer por parte de los liderazgos públicos y privados para 
transmitir que este es un mundo de interdependencia total, por ejemplo, en el cambio climático, y 
que las crisis mundiales hay que abordarlas desde la gestión global. 
 
Además, aunque han reconocido que no se puede estar preparado para todas las crisis, sí que es 
exigible que, al menos, todos los países dispongan de gabinetes de crisis, con una preparación 
previa, para actuar de forma rápida ante la llegada de una crisis. “Es sorprendente en esta realidad 
del COVID-19, que en la mayoría de países no había una preparación para afrontarla y no hay 
manera de manejar una crisis si no se concentran los mecanismos de decisión”, afirmó Susana 
Malcorra. 
 
En este mismo sentido, advirtió que “solo somos capaces de reaccionar y de hacerlo bien si estamos 
contra la pared y eso es muy peligroso porque el riesgo de que las decisiones no lleguen a tiempo 
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es mayor. Hay que convencer a todos los miembros de la UE de que las decisiones hay que tomarlas 
antes y estar preparado para tomarlas en situación de crisis”. 
 
Por su parte, Enrique alertó también del peligro que supone que la eficiencia en la gestión de la 
pandemia de modelos alternativos de estado más autoritarios, como China, puedan convertirse en 
referente de otros países emergentes. “La pandemia ha contribuido a relativizar la democracia y se 
han fortalecido algunos modelo autoritarios”, ha explicado. El investigador del Real Instituto Elcano 
también se ha mostrado preocupado porque haya países perdedores y ganadores en esta crisis y 
ha criticado la gestión internacional en la distribución de las vacunas. Susana Malcorra ha explicado 
que ante una pandemia global, lo que menos hemos hecho es responder globalmente a la pandemia. 
“Se está hablando de tercera vacuna, cuando hay un elevado porcentaje de personas que no tiene 
ninguna. Si este virus se transforma y las vacunas se vuelven inocuas estamos en peligro. Solo se 
puede combatir si el 75% de la población esté vacunada”. 
 
Para ambos ponentes, el COVID-19 es una llamada a la humildad y nos da lecciones para la gestión 
de crisis futuras, como la necesidad de crear mecanismos que se pongan en marcha mucho más 
rápido. Además, hay que entender que la optimización de las cadenas de valor a partir del coste no 
es suficiente. Todo tiene que tener mecanismos alternativos, no se puede depender solo de un país. 
Otra lección es que en los momentos de crisis, la intervención de los mecanismo del estado y 
supraestado (UE) son fundamentales. 
 
 
 
Video 
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DIÀLEG 3 
Encara és evitable una crisi climàtica? 
15 octubre 2021 | 12:30 - 20:00h Sala Ausiàs March (Fundación Bancaja) Valencia 
 
Dialoguen: 
 

Xavier Labandeira 

Catedràtic d’Economia a la Universitat de Vigo i director del centre Economics for Energy 

Lara Lázaro 

Investigadora principal del Programa d’Energia i Clima del Real Instituto Elcano i professora al 

Centre d’Ensenyament Superior Cardenal Cisneros (adscrit a la UCM) 
 
 
 
Crònica 
 
Labandeira i Lázaro dialoguen sobre l'mpacte econòmic del canvi climàtic 
 
La Fundació Ernest Lluch i l'Ivie, en col·laboració amb la Fundació Bancaixa, han prosseguit amb 
el cicle de diàlegs Crisi i catarsi: lliçons de la COVID-19 amb una tercera sessió que han 
protagonitzat Xavier Labandeira i Lara Lázaro. A continuació aaptem la crònica facilitada per l'IVIE, 
així com el vídeo íntegre del diàleg. 
 

El diàleg, que es va celebrar el divendres 15 d'octubre a dos quarts d'una del migdia a la seu de la 
Fundació Bancaixa (València) i que es va poder seguir per streaming, va abordar l'impacte econòmic 
del canvi climàtic. 
 
A continuació, accedeix a la crònica elaborada per l'IVIE, així com a la nota de premsa i al vídeo 
íntegre del diàleg. 
 
Crònica (cedida per l'IVIE) 
 
El impacto económico del cambio climático puede suponer una caída del PIB de entre el 5% 
y el 20% 
 
El optimismo y el pesimismo se han mezclado en el tercer diálogo del ciclo Crisis y catarsis: lecciones 
del COVID-19 -organizado por el Ivie y la Fundació Ernest Lluch, en colaboración con la Fundación 
Bancaja-, que hoy ha abordado los problemas medioambientales y sus efectos sobre la economía. 
El director del centro Economics for Energy Xavier Labandeira, junto a Lara Lázaro, investigadora 
principal del Programa de Energía y Clima del Real Instituto Elcano; han afirmado que todavía es 
posible evitar que la crisis climática se agrave, pero solo si se “actúa rápida y contundentemente”. 
 
El cambio climático está ocasionado por las emisiones de efecto invernadero, principalmente 
derivadas de la combustión, con sectores clave como el energético o el transporte, aunque también 
es fundamental en el avance del cambio climático la alarmante deforestación, según ha explicado 
Xavier Labandeira. Los impactos de este cambio climático se dividen en aquellos que son de 
desarrollo lento, como los aumentos de temperatura o de nivel del mar, y los más rápidos que se 
refieren a los fenómenos meteorológicos extremos, como inundaciones o sequías. Para Lara Lázaro 
el sector turístico puede ser uno de los más afectados, porque las zonas de atractivo turístico y 
confort climático actuales pueden desplazarse. En este sentido, Labandeira ha comentado que 
España es de los países más vulnerables al cambio climático. 
 
En su intervención, Lara Lázaro ha facilitado algunos datos sobre cómo han cambiado hacia cifras 

https://www.ivie.es/es_ES/impacto-economico-del-cambio-climatico-puede-suponer-una-caida-del-pib-5-20/
https://www.ivie.es/wp-content/uploads/2021/10/NP_TercerDi%C3%A1logo_Ivie_CrisisyCatarsis_LabandeirayLazaro.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=kH5slOWeaZo
https://www.youtube.com/watch?v=kH5slOWeaZo
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más pesimistas las estimaciones del impacto económico que supone el cambio climático. “Según 
los últimos estudios los impactos económicos del cambio climático se mueven en un rango de entre 
el 5% y el 20% sobre el PIB”, ha explicado. 
 
Sin embargo, estas previsiones se realizan a nivel mundial ya que estamos ante un problema global, 
pero ambos ponentes han destacado las asimetrías tanto en la producción como en el impacto del 
cambio climático entre los diferentes países. “Los países desarrollados son los que más hemos 
contribuido a la generación de gases de efecto invernadero, hasta 2006, cuando China se ha 
convertido en el principal productor de estos gases. Pero los países en desarrollo son siempre los 
más vulnerables, los que están sufriendo en mayor medida los efectos del cambio climático y los 
que tienen menor capacidad de reacción”, ha destacado la economista. 
 
Para Xavier Labandeira el problema tiene unas implicaciones distributivas enormes y es necesario 
plantear políticas correctoras de compensación. Los dos ponentes coinciden en que se trata de un 
problema intergeneracional, de grandes impactos y además, irreversibles, y es necesario actuar ya 
porque tenemos muy poco margen de maniobra. 
 
En este sentido, Lara Lázaro ha destacado la importancia de la financiación climática internacional 
y de los compromisos adquiridos por los países desarrollados para financiar con 100.000 millones 
de dólares anuales las acciones para frenar las emisiones de gases de efecto invernadero en los 
países en desarrollo. Para Lázaro la Cumbre de Glasgow de este año será la más importante desde 
la de París de 2015 porque debe desarrollar algunos de los acuerdos de París pero también 
conseguir mayores compromisos y esfuerzos de los países participantes, así como poner por 
primera vez sobre la mesa el objetivo de alcanzar las emisiones netas nulas en la segunda mitad 
del siglo. 
 
Según las últimas previsiones y, a pesar de los compromisos ya adquiridos por los distintos estados, 
las emisiones de gases de efecto invernadero mundiales se situarán, en 2030, un 16% por encima 
de las de 2010, mientras que la ciencia nos dice que para tener opciones a limitar el aumento de las 
temperaturas por debajo de dos grados, tendríamos que reducir la emisión de gases entre el 25% y 
el 45% en 2030 sobre lo que teníamos en 2010. 
 
Para Xavier Labandeira hay que pasar de las palabras a los hechos para que las políticas contra el 
cambio climático se implementen correctamente. El director del centro Economics for Energy ha 
explicado que es necesario actuar en la sustitución de los combustibles fósiles por alternativas no 
carbónicas, energías renovables; también sobre la eficiencia energética, para que no gastemos más 
energía de la que necesitamos; y además hay que proteger nuestros espacios naturales. 
 
Es necesario implicar a otros agentes, no solo a los gobiernos, con políticas públicas, sino que 
también será fundamental la acción de las empresas y de los ciudadanos. En opinión de Labandeira, 
la EU puede ser un prototipo para el mundo, ya que somos una economía descarbonizada y 
emitimos poco. “Podemos influir dando recursos y nuevas tecnologías y dando información sobre 
qué funciona y qué no funciona en políticas publicas medioambientales.” 
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Video 
 

 

 
 
 
Foto 
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DIÀLEG 4 
Quin sistema de salut per després de la Covid-19? 
29 octubre 2021 | 12:30 - 14:00h Sala Ausiàs March (Fundación Bancaja) València  
 
Dialoguen: 
 

Beatriz González López-Valcárcel 

Catedràtica de Métodos Cuantitativos en Economía y Gestión de la Universidad de Las Palmas de 

Gran Canaria 

Salvador Peiró 

Doctor en Medicina, investigador de FISABIO i investigador col·laborador del Centre de Recerca 

en Economia i Salut de la Universitat Pompeu Fabra 

 

 
 
Crònica 
 
González i Peiró dialoguen sobre la viabilitat del Sistema Nacional 
de Salut 
 
La Fundació Ernest Lluch i l'Ivie, en col·laboració amb la Fundació Bancaixa, han prosseguit amb el 
cicle de diàlegs Crisi i catarsi: lliçons de la COVID-19 amb una quarta sessió protagonitzada per 
Salvador Peiró i Beatriz González.. A continuació adaptem la crònica facilitada per l'IVIE, així com 
el vídeo íntegre del diàleg 
 
 El diàleg, que es va celebrar el divendres 29 d'octubre a dos quarts d'una del migdia a la seu de la 
Fundació Bancaixa (València) i que es va poder seguir per streaming, va abordar la qüestió del 
model sanitari i en concret, de la viabilitat de l'actual Sistema Nacional de Salut (SNS) 
 
A continuació, accedeix a la crònica elaborada per l'IVIE, així com a la nota de premsa i al vídeo 
íntegre del diàleg. 
 
 
 
 

https://www.ivie.es/es_ES/ptseminario/ciclo-dialogos-2021-ivie-fundacio-ernest-lluch-crisis-catarsis-lecciones-del-covid-19/
https://www.ivie.es/es_ES/gasto-sanitario-privado-crece-espana-ya-supone-30-del-total-14-puntos-mas-alemania/
https://www.ivie.es/es_ES/gasto-sanitario-privado-crece-espana-ya-supone-30-del-total-14-puntos-mas-alemania/
https://www.ivie.es/wp-content/uploads/2021/10/NP_CuartoDi%C3%A1logo_Ivie_CrisisyCatarsis_Sanidad_GonzalezyPeiro.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=JDwdM_s6ur0
https://www.youtube.com/watch?v=JDwdM_s6ur0
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DIÀLEG 5 
Les crisis associades a la disrupció digital 
5 novembre 2021 | 12:30 - 20:00h Sala Ausiàs March (Fundación Bancaja) València. 
 
Dialoguen: 
 
Nuria Oliver 

Doctora en Inteligencia Artificial por MIT, cofundadora i vicepresidenta de ELLIS, comissionada de 

Presidència de la Generalitat Valenciana per a l’estratègia d’IA i les ciencies de datdes contra la 

COVID-19 

Andrés Pedreño 

Catedràtic d’Economia Aplicada, cofundador d’IT&IS, 1Millonbot i Torre Juana OST, impulsor de 

AlicanTEC 

 

 
 
 
Crònica 
 
La Fundació Ernest Lluch i l'Ivie, en col·laboració amb la Fundació Bancaixa, han prosseguit amb el 
cicle de diàlegs Crisi i catarsi: lliçons de la COVID-19 amb una cinquena sessió protagonitzada 
per Nuria Oliver i Andrés Pedreño. A continuació adaptem la crònica facilitada per l'IVIE, així com 
el vídeo íntegre del diàleg 
 
El diàleg, que es va celebrar el divendres 5 de novembre a dos quarts d'una del migdia a la seu de 
la Fundació Bancaixa (València) i que es va poder seguir per streaming, va abordar la qüestió de les 
crisis associades a la disrupció digital. 
 
A continuació, accedeix a la crònica elaborada per l'IVIE, així com a la nota de premsa i al vídeo 
íntegre del diàleg. 
 
 

 

https://www.ivie.es/es_ES/espana-podria-generar-millon-empleos-stem-los-proximos-cuatro-anos-sistema-educativo-solo-lograra-formar-unas-200-000-personas-ambitos/
https://www.youtube.com/watch?v=QP_osYW4Mms
https://www.ivie.es/es_ES/espana-podria-generar-millon-empleos-stem-los-proximos-cuatro-anos-sistema-educativo-solo-lograra-formar-unas-200-000-personas-ambitos/
https://www.ivie.es/wp-content/uploads/2021/11/NP_QuintoDi%C3%A1logo_Ivie_CrisisyCatarsis_DisrupcionDigital_OliveryPedreno.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=QP_osYW4Mms
https://www.youtube.com/watch?v=QP_osYW4Mms
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Crònica (cedida per l'Ivie) 
 
  
España podría generar un millón de empleos STEM en cuatro años, pero el sistema 
educativo solo logrará formar 200.000 estudiantes en esos ámbitos 
 
Nuria Oliver y Andrés Pedreño analizan el retraso de la Unión Europea y de España en la 
transformación digital, respecto a las grandes potencias mundiales, en el quinto diálogo de 
la serie Crisis y catarsis: lecciones del COVID19 
 
España, y Europa en su conjunto, caminan con dudas hacia la transformación digital y, por tanto, la 
brecha con las grandes potencias mundiales en innovación, especialmente EE.UU. y China, cada 
vez es mayor. Sobre esta idea central ha discurrido esta mañana el diálogo Las crisis asociadas a 
la disrupción digital, incluido en el ciclo Crisis y catarsis: lecciones del COVID-19, organizado por el 
Ivie y la Fundació Ernest Lluch, en colaboración con la Fundación Bancaja. 
 
Para Andrés Pedreño, catedrático de Economía Aplicada y co-fundador de IT&IS, 1Millonbot y Torre 
Juana OST lo que deberían preguntarse los gobiernos no son cuáles son los costes de la 
digitalización, sino cuál es el coste de no conseguir una digitalización eficaz. El también impulsor de 
AlicanTEC ha compartido diálogo con Nuria Oliver, doctora en Inteligencia Artificial por MIT, co-
fundadora y vicepresidenta de ELLIS y comisionada de Presidencia de la Generalitat Valenciana 
para la estrategia de IA contra el COVID-19. 
 
Ambos ponentes han coincidido en que una de las principales debilidades de Europa en su avance 
hacia la digitalización es la lentitud en la ejecución y la falta de una estrategia clara. Para Pedreño, 
“Europa peca de exceso de regulación en el sector de la digitalización. Estamos confundiendo 
regulación con proteccionismo”. Por el contrario, EE.UU y Canadá, en América, y Asia, encabezada 
por China, son líderes en transformación digital porque, entre otras cosas, tienen una clara estrategia 
ambiciosa que ejecutan rápidamente. Otro elemento de ventaja es el talento y su capacidad para 
generarlo y retenerlo. Además, cuentan con ecosistemas de innovación potentes en los que 
colaboran el sector privado y el público, junto con las universidades y centros de investigación. 
 
Por su parte, Nuria Oliver ha insistido en que la transición digital ha de hacerse con ambición, visión 
y ejecución y ha destacado la importancia de la educación para conseguir una transformación digital 
que sea útil para el conjunto de la sociedad. “Pensamos que estamos preparando a las nuevas 
generaciones para la transformación digital, pero no es cierto, porque no es lo mismo utilizar un 
móvil que saber programarlo”. Para la experta en inteligencia artificial, los planes educativos 
deberían incluir pensamiento computacional como asignatura. “Tener formación en programación, 
algoritmos, datos, redes, hardware es el equivalente a saber leer y escribir, pero en el siglo XXI”, ha 
añadido. 
 
Efectos en el empleo 
 
En este sentido, los ponentes se han referido a la educación como la fórmula para evitar los efectos 
negativos de la digitalización sobre el empleo. “Según un estudio de la Universidad de Cambridge, 
hasta el 50% de los empleos van a desaparecerse y, del resto, el 90% van a transformarse”, ha 
comentado Andrés Pedreño. Sin embargo, también se van a crear muchas posibilidades de nuevo 
empleo de mayor calidad. “En España, en los próximos 4 años se podrían generar un millón de 
puestos de trabajo para titulados en carreras STEM (ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas), 
pero el sistema educativo apenas formará a 200.000 personas en estos ámbitos”. El economista 
propone una educación más proactiva, que se anticipe incluso a las necesidades del nuevo mercado 
de trabajo que va a generar la digitalización. 
 
Pedreño también se ha mostrado preocupado por el escepticismo que, en su opinión, están 
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mostrando las pymes hacia la digitalización. “Hace falta cultura tecnológica y para ello, el sector 
público tiene que ejercer de impulso que arrastre a las pequeñas empresas”. 
 
 
Además, para la vicepresidenta de la ELLIS es necesario generar confianza en la ciudadanía hacia 
la digitalización, porque innovaciones como las derivadas de la inteligencia artificial ya están entre 
nosotros y hay que saber aprovecharlas. “No vamos a sobrevivir como especie sin la ayuda de la 
inteligencia artificial”, ha asegurado. 
 
En cuanto a las brechas que puede provocar la digitalización, Oliver ha destacado la brecha entre 
los grupos sociales de niveles socioeconómicos diferentes; la brecha intergeneracional, entre los 
jóvenes y las personas más mayores; y la brecha entre entornos urbanos y rurales. Además, ha 
alertado sobre las grandes empresas digitales que han logrado una penetración en todos los ámbitos 
de nuestra vida que no tiene precedentes. Para la experta en IA, “tienen demasiado poder y generan 
aumentos de la desigualdad porque provocan una polarización en la acumulación de la riqueza. 
Además desde el punto de vista fiscal, sus contribuciones son mínimas, lo que les permite jugar con 
ventaja respecto a empresas más pequeñas”. 
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DIÀLEG 6 
Covid-19, cultura i economia: efectes i transformacions 
24 novembre 2021 | 12:30 - 20:00h Sala Ausiàs March (Fundación Bancaja) València. 
 
Dialoguen: 
Evelio Acevedo 

Director Gerent de la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza 

Lourdes Moreno 

Directora Artística del Museu Carmen Thyssen de Málaga 

 

 
 
 

Crònica 
 
 
La Fundació Ernest Lluch i l'Ivie, en col·laboració amb la Fundació Bancaixa, han organitzat el darrer 
diàleg del cicle de diàlegs Crisi i catarsi: lliçons de la COVID-19 amb una sisena sessió 
protagonitzada per Evelio Acevedo, director gerent de la Fundació Col·lecció Thyssen-Bornemisza; 
i Lourdes Moreno, directora artística del Museu Carmen Thyssen de Màlaga, analitzen el repte de 
les activitats creatives davant la digitalització i després de la crisi de la COVID-19, a l'últim Diàleg 
Fundació Ernest Lluch-Ivie 2021 
 

El diàleg, que es va celebrar el dijous 25 de novembre a dos quarts d'una del migdia a la seu de la 
Fundació Bancaixa (València) i que es va poder seguir per streaming, va abordar la temàtica cultural 
des de la perspectiva dels museus. 
 
A continuació, accedeix a la crònica elaborada per l'IVIE, així com a la nota de premsa i al vídeo 
íntegre del diàleg: 
 

 

https://www.ivie.es/es_ES/sector-la-cultura-monetizar-contenidos-digitales-inversiones-iniciales-dificiles-asumir/
https://www.ivie.es/es_ES/sector-la-cultura-monetizar-contenidos-digitales-inversiones-iniciales-dificiles-asumir/
https://www.ivie.es/wp-content/uploads/2021/11/NP_SextoDi%C3%A1logo_Ivie_CrisisyCatarsis_Cultura_AcevedoyMoreno_25112021.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=a0dn7t8fpSQ
https://www.youtube.com/watch?v=a0dn7t8fpSQ
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El sector de la cultura tiene que monetizar sus contenidos digitales 
con inversiones iniciales que son difíciles de asumir 

Evelio Acevedo, director gerente de la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza; y Lourdes 
Moreno, directora artística del Museo Carmen Thyssen de Málaga, analizan el reto de las 
actividades creativas ante la digitalización en el último Diálogo Fundació Ernest Lluch-Ivie 
2021 

El sector de las actividades creativas y culturales ha sido uno de los más afectados por las 
restricciones impuestas por la pandemia. Esa situación sobrevenida, unida a los retos que impone 
la digitalización también en el ámbito de la cultura, le ha obligado a afrontar una transformación que 
hoy ha sido el punto de partida del último Diálogo del ciclo Crisis y catarsis: lecciones del COVID-
19, que organiza de la Fundació Ernest Lluch y el Ivie, en colaboración con la Fundación Bancaja. 
El diálogo COVID-19, cultura y economía: efectos y transformaciones, que se ha celebrado esta 
mañana, ha contado con la participación del gerente de la Fundación Colección Thyssen-
Bornemisza, Evelio Acevedo, y de la directora artística del Museo Carmen Thyssen de Málaga, 
Lourdes Moreno. También han participado en la presentación y clausura el presidente de la 
Fundación Bancaja, Rafael Alcón, y el director y el director adjunto del Ivie, Francisco Pérez y 
Joaquín Maudos, respectivamente, 
Las empresas e instituciones de actividades culturales y creativas se encuentran en un momento en 
el que deben decidir cuál es el modelo digital con el que quieren converger. Para el director gerente 
de la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza, Evelio Acevedo, “la oferta de contenido digital es 
abrumadora, pero no vale cualquier cosa, tenemos que estudiar cuál es el que responde mejor a 
nuestro público y acertar”. Además, han de ser contenidos digitales de calidad, que justifiquen la 
exigencia del cobro a los visitantes, para poder monetizar una inversión inicial difícil de asumir 
porque no supone ingresos inminentes. 
Lourdes Moreno también ha coincidido en afirmar que la monetización de los contenidos digitales 
es el reto que se plantea ahora el sector y ha insistido en la necesidad del apoyo público y privado 
para poder asumir las inversiones necesarias que conlleva la digitalización. “Los contenidos digitales 
hasta ahora son gratuitos y los museos seguimos necesitando la entrada de los visitantes para 
financiarnos”, ha recordado. También ha sugerido la colaboración con empresas digitales que se 
acerquen al mundo de la cultura y de los museos, en particular. 

Los dos ponentes han comentado que la digitalización es una herramienta para ampliar el público 
cultural e impulsar las actividades presenciales, pero no va a sustituirlas. “La experiencia del ser 
humano en la sala es única y no puede ser suplantada, la visita física a las obra de arte no podrá 
ser sustituida”, asegura Lourdes Moreno. 

Sin embargo, los medios digitales sí pueden ser decisivos para conectar con nuevos públicos, 
especialmente con los más jóvenes, los nativos digitales que tienen más facilidad para conectar con 
esas herramientas, ha explicado Moreno. Para Evelio Acevedo la digitalización supone jugar en un 
espectro de público más grande, desde un punto de vista global. 

Aunque la pandemia ha demostrado la resiliencia de los museos españoles, según han recalcado 
los dos ponentes, también han alertado sobre centros más pequeños que han tenido que cerrar sus 
puertas. Además, han destacado que todavía es pequeño el porcentaje de museos que tienen sus 
colecciones preparadas para mostrarlas en versión digital y ese es un campo en el que se ha de 
avanzar. 

En este sentido, Evelio Acevedo ha querido recalcar que España es un país muy rico en patrimonio 
cultural, pero ha reclamado una mejora en la gestión del patrimonio cultural estatal ya que, en su 
opinión, responde a una estructura decimonónica. “No se pueden tener instituciones que solo están 
abiertas de 9 a 14 horas o que cierran los sábados y los domingos”, ha afirmado. Tienen que pensar 
en el público y acomodarse a sus horarios y sus necesidades, con personal de perfiles más 
adaptados a los nuevos tiempos. También ha pedido la implicación de la sociedad civil y, para ello, 



60 

 

 

ha reclamado una Ley de Mecenazgo que no se acaba de arrancar. Por su parte, Lourdes ha 
insistido en que el Estado debería plantearse de forma veraz que la cultura es una de las principales 
industrias del país y genera mucha riqueza. “Es nuestra mayor empresa común”, ha dicho. 

Con esta sesión, finaliza el ciclo de diálogos Crisis y catarsis: lecciones del COVID-19 que ha 
abordado en cada una de sus seis jornadas un aspecto relacionado con los efectos de la COVID-19 
en diversos ámbitos: política, historia, cambio climático, salud, digitalización y cultura. El ciclo, que 
cumple su cuarta edición en Valencia, ha contado con la participación de doce expertos en las 
diferentes disciplinas analizadas. 
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Descripció. Els Diàlegs AMB – Fundació Ernest Lluch neixen al 2021 amb el convenciment que 
compartir reflexió acadèmica, experta i de gestió tècnica i política en àmbits d’interès per a gestors 
públics i ciutadania, és fonamental per fer permear idees punteres en els responsables 
d’implementar polítiques públiques i, alhora, generar complicitat i capil·laritat als ciutadans que han 
de participar no només en el seu ús sinó en la seva adequada concreció en cadascun dels territoris 
d’aplicació. 

 

Edició 2021: Els primers diàlegs AMB – Fundació Ernest Lluch sorgeixen en coherència amb els 
objectius d’ambdues institucions, i amb la voluntat de capil·laritzar reflexió a l’entorn d’una nova 
prestació com l’ingrés mínim vital (IMV) que ha de permetre revertir situacions de pobresa i 
especialment la intensitat de la mateixa a casa nostra i en concret a l’àrea metropolitana de 
Barcelona.  
 
 
Diàlegs sobre els impactes de l’ingrés mínim vital (IMV) 
Cicle de 3 diàlegs sobre el disseny, impactes i governança de l'IMV 
 
 
Argumentari 
 
El Consell de Ministres va aprovar el 29 de maig de 2020 l’ingrés mínim vital (IMV), una prestació 
lligada a un dret subjectiu que ha de permetre que totes les persones en una situació d’emergència 
social tinguin assegurats uns ingressos mínims per cobrir les necessitats més bàsiques. La prestació 
ha d’ajudar a com-batre l’augment de població en risc de pobresa afectada per la crisi social i 
econòmica iniciada el 2008 i ajudar a la reducció de la desigualtat existent agreujada per la crisi de 
la COVID-19. Cal recordar que, el 2018, Eurostat indicava que el coeficient de Gini a Espanya era 
gairebé tres punts superior a la mitjana de la Unió Europea i els ingressos del 20 % de les llars de 
renda més baixa representaven només una sisena part dels ingressos del 20 % amb renda més alta, 
mentre a la Unió Europea aquesta proporció era només d’una cinquena part. España es troba a més 
entre els països d’Europa amb nivells de pobresa més alts i una menor capacitat redistributiva. 
Així, d’acord amb el Reial decret llei 20/2020, de 29 de maig, pel qual queda establert l’ingrés mínim 
vital: «Esta prestación nace con el objetivo principal de garantizar, a través de la satisfacción de 
unas condi-ciones materiales mínimas, la participación plena de toda la ciudadanía en la vida social 
y económica, rompiendo el vínculo entre ausencia estructural de recursos y falta de acceso a 
oportunidades en los ám-bitos laboral, educativo, o social de los individuos. La prestación no es por 
tanto un fin en sí misma, sino una herramienta para facilitar la transición de los individuos desde la 
exclusión social que les impone la ausencia de recursos hacia una situación en la que se puedan 
desarrollar con plenitud en la sociedad. (...) Este objetivo de inclusión condiciona de manera central 
el diseño de la prestación, que, incorporando las mejores prácticas internacionales, introduce un 
sistema de incentivos buscando evitar la generación de lo que los expertos en política social han 
llamado “trampas de pobreza”, esto es, que la mera existencia de prestación inhiba el objetivo de 
inclusión social y económica de los receptores» 
 
Apareixen doncs molts elements d’interès en l’anàlisi d’aquesta prestació: el coneixement acurat del 
seu disseny i abast, els impactes que pot tenir en el mercat de treball, els impactes potencials de 
reducció del risc de pobresa severa per a la població més vulnerable, els seus elements de gestió i 
governança o el desplegament del conjunt de mesures associades que s’hauran d’implementar en 
el moment oportú a través de reglaments preceptius. 

Diàlegs AMB 2021: impactes de l’ingrés mínim vital 
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Ens proposem doncs iniciar un Cicle de Diàlegs sobre els impactes potencials qualitatius i 
quantitatius de l’IMV, que ens permetin posar noms i cognoms a una mesura que compta amb un 
aplaudiment previ unànime en l’àmbit polític i social, tant a casa nostra com als organismes 
multilaterals internacionals. No obstant això, cal definir els paràmetres que permetran saber què es 
pot fer amb aquesta mesura i què no, quins impactes tindrà en la pobresa i el mercat de treball i de 
quina manera la poden aprofitar la ciutadania i els servidors públics que l’han de gestionar per 
atendre la població més vulnerable. 
 
Es tracta, doncs, d’estendre uns coneixements sobre un tema molt rellevant per a la ciutadania, que 
sovint només el coneix de manera tangencial i sense les aportacions dels experts que els diàlegs 
volen aportar. 
 
 
Programa 
 
Diàleg 1 – IMV: una mirada des del disseny 
7 de juny a les 12.00 h 
 
*Emissió en línia a través d'aquest enllaç: http://endirecte.amb.cat 
 
Obertura institucional i introducció 

• Joan Majó – President de la Fundació Ernest Lluch 
• Montserrat Ballarín – Vicepresidenta de Desenvolupament Social i Econòmic de l’AMB 
•  

Diàleg 
• Milagros Paniagua – Secretària general d’Objectius i Polítiques d’Inclusió i Previsió Social 

del Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions 
• Manuel Aguilar Hendrickson – Professor de l’Escola de Treball Social de la Universitat de 

Barcelona. 
 
 
Diàleg 2- Impactes de l’IMV en la reducció de desigualtats: pobresa i mercat de treball 
9 de juny a les 12.00 h 
 
*En línia des d'aquest enllaç: http://endirecte.amb.cat 
 
Introducció: Lluïsa Moret – Alcaldessa de Sant Boi de Llobregat 
 
Video inicial: Francina Alsina – Presidenta de la Taula del Tercer Sector 
 
Diàleg 

• Olga Cantó – Catedràtica de Fonaments de l’Anàlisi Econòmica de la Universitat d’Alcalá 
de Henares 

• José Antonio Noguera – Professor titular de Sociologia de la Universitat Autònoma de 
Barcelona (UAB) i director del Grup d’investigació de Sociologia Analítica i Disseny 
Institucional (GSADI) 

 
 
Diàleg 3 – La governança de l’IMV: una mirada des dels qui l’han de gestionar 
11 de juny a les 12.00 h 
 
*En línia des d'aquest enllaç: http://endirecte.amb.cat 

http://endirecte.amb.cat/
http://endirecte.amb.cat/
http://endirecte.amb.cat/
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Introducció: Núria Parlón – Alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet 
 
Video inicial: Carmen Ferreiro– Coordinadora del dispositiu d'ingrés mínim vital de Càritas 
Diocesana de Barcelona 
 
Diàleg 
 

• Lluís Torrens Mèlich – Director d’Innovació Social de l’Àrea de Drets Socials, Justícia 
Global, Feminismes i LGTBI de l’Ajuntament de Barcelona 

• Amparo González Ferrer – Assessora de la Secretaria General del Ministeri d’Inclusió, 
Seguretat Social i Migracions 
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Cicle online sobre l'Ingrés Mínim Vital 
 
D1. IMV: una mirada des del disseny 
 
Dilluns 7 de juny 2021. 12:00h. 
 
Emissió en línia des de la seu del Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions del primer 
dels 3 diàlegs del cicle dedicat a l'Ingrés Mínim Vital. Una iniciativa de la Fundació Ernest 
Lluch amb la coorganització de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). 
 
 
 

 
  
 
Obertura institucional i introducció 
 
Joan Majó – President de la Fundació Ernest Lluch 
 
Montserrat Ballarín – Vicepresidenta de Desenvolupament Social i Econòmic de l’AMB 
 
 
Diàleg 
 
Milagros Paniagua 
Secretària general d’Objectius i Polítiques d’Inclusió i Previsió Social del Ministeri d’Inclusió, 
Seguretat Social i Migracions 
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• Especialista en l'anàlisi de dades i en l'avaluació de polítiques públiques. 
Llicenciada en Ciències Matemàtiques, doctora en Economia, ha realitzat 
estades de grau i postgrau en diverses universitats europees. Des de 
2004 pertany al Cos Superior d'Estadístics de l'Estat. 

 
• Va començar la seva carrera professional en el sector privat com a 
desenvolupadora de programari fins que es va incorporar a l'Institut 
Nacional d'Estadística, on es va especialitzar en la producció i l'anàlisi de 
dades, en concret en l'Enquesta de condicions de vida. 

 
• Posteriorment, a l'Institut d'Estudis Fiscals, on ha desenvolupat models 
de microsimulació per a l'avaluació de l'impacte dels models de 

prestacions i impostos sobre la desigualtat i la pobresa i on va col·laborar amb la D.G. Fons 
Europeus (FEDER i FSE) i diversos organismes d'Amèrica Llatina i el Nord d'Àfrica en l'avaluació de 
les finances públiques. 
 
• Actualment era la coordinadora de l'Spending Review a la AIReF, on va participar, entre altres, en 
l'avaluació de les Polítiques Actives d'Ocupació i els Programes de rendes mínimes a Espanya. 
 
 
Manuel Aguilar Hendrickson 
Professor de l’Escola de Treball Social de la Universitat de Barcelona 

 
• Llicenciat en Ciències Polítiques i Sociologia 

 
• Professor de Política Social a estudiants de treball social des de 1987. Primer 
a l'Escola Universitària de Treball Social de Navarra i la Universitat Pública de 
Navarra i des de 2007 a l'Escola de Treball Social de la Universitat de 
Barcelona. 

 
• Ha realitzat investigacions sobre serveis socials, ingressos mínims i 
programes d'integració social, polítiques d'immigració i exclusió social. La 

seva recerca actual s'ocupa de la història i les transformacions de l'atenció social i els serveis socials. 
 
 
Crònica 
 
El diseny de l'IMV centra el primer diàleg del cicle coorganitzat amb 
l'AMB 
 
 Ahir, dilluns 7 de juny, va tenir lloc el primer dels tres diàlegs online que conformen el cicle que la 
Fundació Ernest Lluch i l'AMB dediquen a l'Ingrés Mínim Vital. 
 
Des de la seu del Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions a Madrid, es va emetre el primer 
diàleg que va encarar la qüestió del disseny de l'IMV i que per a l'ocasió va comptar amb la 
participació de Joan Majó (president de la Fundació Ernest Lluch), Montserrat 
Ballarín (Vicepresidenta de Desenvolupament Social i Econòmic de l'AMB), i dels experts Milagros 
Paniagua (Secretària general d’Objectius i Polítiques d’Inclusió i Previsió Social del Ministeri 
d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions ) i Manuel Aguilar (Professor de l’Escola de Treball Social 
de la Universitat de Barcelona). 
 
 



66 

 

 

A continuació, reproduïm el diàleg emès el 7/6/2021: 
 

 
 
 
 

Foto  
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D2. Impactes de l’IMV en la reducció de desigualtats:  
pobresa i mercat de treball 
 
Dimecres 9 de juny 2021. 12:00h. 
 
Emissió en línia del segon dels 3 diàlegs del cicle dedicat a l'Ingrés Mínim Vital. Una iniciativa 
de la Fundació Ernest Lluch amb la col·laboració de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). 
Pots seguir-lo, aquí 
 

 
 
 
Introducció: Lluïsa Moret – Alcaldessa de Sant Boi de Llobregat 
 
Video inicial: Francina Alsina – Presidenta de la Taula del Tercer Sector 
 
Diàleg 
 
Olga Cantó 
Catedràtica de Fonaments de l’Anàlisi Econòmica de la Universitat d’Alcalá de Henares 
 

Doctorada en Economia a l'European University Institute, Florència, 1998, amb 
una tesi sobre les dinàmiques de la pobresa a a Espanya entre 1985 i 1992. 
Actualment és catedràtica de Fonaments de l'Anàlisi Econòmica (2020, 
Universitat d'Alcalá) i Professora Titular d'Universitat (2003 -2008, Universitat de 
Vigo i Universitat d'Alcalà 2012-2020). 
 
Des de 2012, i després d'exercir en el període 2008-2012 un lloc de Cap de 
Recerca (Institut d'Estudis Fiscals), inicia una nova línia de treball sobre efectes 
distributius de les polítiques fiscals i de transferències utilitzant models de 

microsimulació. 
  
  

http://endirecte.amb.cat/
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José Antonio Noguera 
Professor titular de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i director del 
Grup d’investigació de Sociologia Analítica i Disseny Institucional (GSADI) 
 

Ha estat investigador convidat a la Universitat de Califòrnia, Berkeley, i a 
la London School of Economics and Political Science, i professor convidat 
a la UC3M. Les seves àrees de treball són la política social (especialment 
les polítiques de garantia de renda), la sociologia fiscal, la teoria 
sociològica, la sociologia analítica, els experiments conductuals i la 
simulació social. 

 
Investigador principal de nombrosos projectes i contractes d'investigació competitius en aquestes 
àrees, és en l'actualitat entre altres IP del projecte: Innovacions en programes de garantia de rendes: 
polítiques, pilots i propostes (INCOME-INN) "del ministeri de Ciència i Innovació - Pla Nacional 
d'I+d+I (2020-2024) 
 
Vols saber-ne més? 
 
Si vols consultar els informes sobre avaluació de l'impacte de programes de rendes condicionades, 
mínimes o rendes bàsiques, et recomanem els treballs duts a terme per l'IVÀLUA (Institut català 
d'Avaluació de Polítiques Públiques). Entre altres: 
 

• Projecte B Mincome (Ajuntament de Barcelona) 
• Ajut a infants 0-16 anys en situació de pobresa (Ajuntament de Barcelona) 
• Renda Garantida de ciutadania (RGC) 
• Link a un webinar sobre materials que va elaborar l'IVALUA i que explica com millorar les 

polítiques de renda gràcies a l’avaluació d'Aprenentatges a partir d’intervencions a 
Catalunya 
 

 
Crònica 
 
Els impactes de l'IMV en la reducció de les desigualtats centren el 
segon diàleg del cicle 
 
Avui, dimecres 9 de juny, ha tingut lloc el segon dels tres diàlegs online que conformen el cicle que 
la Fundació Ernest Lluch i l'AMB dediquen a l'Ingrés Mínim Vital. 
 
Des de la Barcelona s'ha emès el segon diàleg que ha encarat la qüestió dels impactes de l'IMV en 
la reducció de desigultats i que per a l'ocasió ha comptat amb la participació de l'alcaldessa de Sant 
Boi de Llobregat, Lluïsa Moret i de la presidenta de la Taula del Tercer Sector, Francina 
Alsina, intervencions introductòries basades en l'experiència sobre el terreny que han precedit al 
diàleg expert.  
 
José Antonio Noguera (Professor titular de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona 
(UAB) i director del Grup d’investigació de Sociologia Analítica i Disseny Institucional (GSADI)) 
i Olga Cantó, Catedràtica de Fonaments de l’Anàlisi Econòmica de la Universitat d’Alcalá de 
Henares, han protagonitzat un interessant diàleg que reproduïm a continuació: 
 
Diàleg emès el 9/6/2021: 
 

https://ivalua.cat/ca
https://ivalua.cat/ca/formacio/webinar-3-com-millorar-les-politiques-de-renda-amb-lavaluacio-aprenentatges-partir
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Fotos 
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D3. La governança de l’IMV: una mirada des dels qui l’han de 
gestionar 
 
Divendres 11 de juny 2021. 12:00h. 
 
Emissió en línia del tercer i últim dels 3 diàlegs del cicle dedicat a l’Ingrés Mínim Vital. Una 
iniciativa de la Fundació Ernest Lluch amb la col·laboració de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona (AMB). Pots seguir-lo, aquí 
 
 

 
 
Introducció: Núria Parlón – Alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet 
 
Video inicial: Carmen Ferreiro – Coordinadora del dispositiu d'ingrés mínim vital de Càritas 
Diocesana de Barcelona. 
 
Diàleg 
 
Lluís Torrens Mèlich 
Director d’Innovació Social de l’Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI 
de l’Ajuntament de Barcelona 
 

Economista per la UAB, Magister en Anàlisi Econòmica pel Departament 
d'Economia de la UAB i l'IAE. Diplomat pel Programa de Direcció General 
d'IESE. Des 2019 és director d'Innovació Social. Àrea de Drets Socials, 
Justícia Global, Feminismes i LGTBI de l'Ajuntament de Barcelona en el 
qual entre 2015 i 2019 va ser director de Planificació i Innovació de l'Àrea 
de Drets Socials. Professor associat a ESCI-UPF des de 2002 i de la 
Universitat de Barcelona, ha publicat diversos estudis sobre l'economia 
espanyola i catalana. És especialista en l'estudi de la Renda Bàsica i ha 
escrit i participat en fòrums especialitzats al respecte. 

 
 
  

http://endirecte.amb.cat/
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Amparo González Ferrer 
Assessora de la Secretaria General del Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions 
 

Científica Titular adscrita al Centre de Ciències Humanes i Socials del 
CSIC, on participa en el Grup de Recerca de Dinàmiques Demogràfiques. 
Fa dos anys va abandonar temporalment la vida acadèmica per 
col·laborar amb l'Alt Comissionat per a la lluita contra la pobresa infantil, i 
actualment treballa com a assessora al Ministeri d'Inclusió. 
Pròximament serà formalment nomenada Subdirectora general d'Anàlisi 
de Migracions de la Secretària General de Ministeri. En la seva vida 
acadèmica, ha treballat extensament sobre migració familiar, integració 
política dels migrants i determinants de la migració internacional. Ha dirigit 

el Projecte Europeu TEMPER-Temporary versus Permanent Migration (temperproject.eu) sobre 
retorn i migracions repetides i circulars, i va coordinar l'equip espanyol de el Projecte MAFE-
Migrations between Àfrica and Europe, tots dos finançats pel VII Programa Marc de la Comissió 
Europea 
 
Crònica 
 
Amparo González i Lluís Torrens ponderen la governança i gestió 
de l'IMV en el diàleg de cloenda 
Tercer i últim diàleg del cicle sobre l’Ingrés Mínim Vital impulsat per la Fundació 
Ernest Lluch i l'Àrea Metropolitana de Barcelona 
 
Avui, divendres 11 de juny, ha tingut lloc el darrer dels tres diàlegs online que han conformat el cicle 
que la Fundació Ernest Lluch i l'AMB han dedicat a l'Ingrés Mínim Vital. 
 
El tercer diàleg ha encarat la qüestió de l'accés i gestió de l'IMV amb una especial atenció als agents 
que l'han de gestionar. Per a l'ocasió s'ha comptat amb la participació de l'alcaldessa de Santa 
Coloma de Gramenet, Núria Parlón i de la Coordinadora del dispositiu d'ingrés mínim vital de Càritas 
Diocesana de Barcelona, Carmen Ferreiro, intervencions introductòries basades en l'experiència 
sobre el terreny que han precedit al diàleg expert. 
 
Lluís Torrens Mèlich (Director d’Innovació Social de l’Àrea de Drets Socials, Justícia Global, 
Feminismes i LGTBI de l’Ajuntament de Barcelona) i Amparo González Ferrer, assessora de la 
Secretaria General del Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, han protagonitzat un 
interessant diàleg que ha comptat amb la presència del president de la Fundació Ernest Lluch, Joan 
Majó, en la cloenda. 
 
Diàleg emès l'11/6/2021 
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Fotos 
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Descripció. La Fundació Ernest Lluch promou aquest cicle de diàlegs que fins a la present edició 
ha comptat 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. 

 

Especificitats del Cicle 2021 i efectes de la COVID-19 
 
Enguany s’ha treballat en tres contextos diferenciats: el primer diàleg es va fer online des de Vilassar, 
el segon va ser un acte semi-presencial i el tercer, un acte presencial.  Els primer i l’últim organitzats 
directament per la Fundació i el segon, en col·laboració amb el PSC de Vilassar de Mar, 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 
 
El futur del turisme 
Necessitats, reptes i oportunitats 
 
Cicle de diàlegs ‘Economia i Territori’ a Vilassar de Mar 2021 
 
Aquest cicle compta amb la col·laboració de l’Ajuntament de Vilassar de Mar i d’altres entitats 
vilassarenques i del maresme. Els diàlegs es basen en una conversa experta entre dues persones, 
sense moderació i d’una hora de durada, amb possibilitat d’atendre les preguntes del públic si 
s’escau. 

 

 
Programa 
 
Primera sessió del Cicle de Diàlegs sobre Economia i Territori de Vilssar de Mar, que es durà a 
terme al llarg d'aquest 2021, a la Sala d’actes de la Biblioteca Ernest Lluch, per bé que es realitzarà 
seguint els criteris sanitaris i limitacions d’aforament vigents. També el pots seguir en streaming a 
través del nostre canal de Youtube, aquí. 

 
El futur del turisme 
Necessitats, reptes i oportunitats 
Dilluns 19 d’abril de 2021. Sala d’actes Biblioteca Ernest Lluch  
Vilassar de Mar 
 
 
18:00h Benvinguda i presentació a càrrec de l’alcalde de Vilassar de Mar, Damià del Clot i del 
president de la Fundació Ernest Lluch, Joan Majó 
 
18:15h Diàleg amb Montserrat Candini i Xavier Font 
 
19:15h Preguntes 
 
19:30h. Comiat 
 
 
Dialoguistes: 
 
 

• Xavier Font Urgell. Professor de Planificació Turística, Universitat de Barcelona. Cap 
de l’Oficina Tècnica de Turisme de la Diputació de Barcelona. 

• Montserrat Candini. Alcaldessa de Calella 
 

https://www.youtube.com/watch?v=cn5s9WDZ2MA
https://www.youtube.com/watch?v=cn5s9WDZ2MA
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Crònica 
 
Candini i Font dialoguen sobre el futur del turisme, en el 
primer dels Diàlegs de Vilassar 2021 
 Video i fotos del 1r Diàleg sobre Economia i Territori a Vilassar de Mar 

 

Dilluns passat, 19 d'abril, a la sala d'actes de la biblioeca Ernest Lluch va tenir lloc el primer dels tres 
diàlegs del cicle d'enguany sobre Economia i Territori, a Vilassar de Mar. 
 
Un diàleg inaugural sobre el futur del turisme amb dos dialoguistes de luxe, com van ser l'alcaldessa 
de Calella, Montserrat Candini i el professor de planificació turística de la UB i cap de l'oficina tècnia 
de turisme de la Diputació de Barcelona, Xavier Font. Un acte que va ser retransmès en streaming 
i també presencial, per bé que amb restriccions d'aforament seguint els protocols vigents per a la 
prevenció de la Covid-19. L'acte va comptar amb les intervencions inicials de l'alcalde de Vilassar 
de Mar, Damià del Clot i del president de la Fundació Ernest Lluch, Joan Majó. 
 
>>> No et perdis el visionat d'aquest interessant diàleg, aquí: 
 
    

  

https://youtu.be/Fpe7RBSwzuE
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DIÀLEG 2 
 

El pensament econòmic, avui  
Presentació del llibre ‘Romà i Rossell, el primer de tots', amb Joan Armangué i Manuel Mas 
 
 
 
El passat 18 de setembre de 2021 en format semipresencial va tenir lloc aquest interessant diàleg 
organitzat pel PSC de Vilassar de Mar amb la col·laboració de la Fundació Ernest Lluch  
 
 
Crònica 
 
Joan Armangué i Manuel Mas dialoguen sobre el pensament econòmic, a 
Vilassar de Mar 
 Homenatge a Ernest Lluch - Diàleg sobre economia a Vilassar de Mar 
 
L'acte d'homenatge a Ernest Lluch de la mà del PSC de Vilassar de Mar va comptar amb la 
participació de l'ex-alcalde de Mataró i patró de la Fundació, Manuel Mas i de Joan Armangué, ex-
alcalde de Figueres i curador de l'obra de Lluch 'Romà i Rossell, el primer de tots', que ha editat 
Edicions Cal·lígraf i que va servir d'excusa propiciatòria per a la celebració d'aquest diàleg sobre el 
pensament econòmic. 
 
L'acte que es va realitzar el passt 18 de setembre a la sala d'actes de la Biblioteca Ernest Lluch de 
Vilassar de Mar es va dur a teme seguint els protocols i restriccions d'aforament segons normativa 
vigent. 
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DIÀLEG 3 
 

Polítiques, problemes i virtuts del Salari Mínim Interprofessional 
3r diàleg del Cicle d'Economia i Territori 2021 a Vilassar de Mar 
 
Divendres 12 de novembre a les 18:30h 
Sala d’actes Biblioteca Ernest Lluch de Vilassar de Mar 
 
El proper divendres 12 de novembre tindrà lloc el tercer dels diàlegs d'Economia iterritori a Vilassar 
de Mar, sobre els problemes i virtuts del Salari Mínim interprofessional, amb la participació experta 
de Carles Campuzano i Chelo Chacartegui. L'acte  s'iniciarà a dos quarts de set de la tarda, a la 
sala d'actes de la Biblioteca Ernest Lluch de Vilassar de Mar. Acte gratuït amb inscripció prèvia 
obligatòria mitjançant mail (enviar a: secretaria@fundacioernestlluch.org) 
 

  
Dialoguen: 
 
• Carles Campuzano. Director de la Federació d'entitats de 
la discpacitat intel·lectual i del desenvolupament de 
Catalunya (DINCAT) 
• Consuelo Chacartegui. Professora Titular de Dret del 
Treball i de la Seguretat Social i Vice-Degana Facultat de 
Dret de la UPF 
 
 
Sinopsi: 

 
El Govern fixa anualment, prèvia consulta amb les 
organitzacions sindicals i associacions empresarials més 
representatives, el «Salari Mínim Interprofessional», tant per 
als treballadors fixos com per als eventuals o temporers, així 
com per als empleats de la llar, tenint en compte l'Índex de 

preus de Consum, la productivitat mitjana nacional assolida, l'increment de la participació de la feina 
en la renda nacional i la conjuntura econòmica general. Precisament, s’acaba de concedir el Nobel 
d'Economia a David Card, un dels investigadors que va desafiar el dogma de que el salari mínim 
reduïa l'ocupació. Com ho va fer? Estudiant l'impacte d'apujar el SMI entre els treballadors de 
restaurants de menjar ràpid a Nova Jersey. I esclareix que no va tenir efecte. Comparatives i realitats 
diferents a banda, el debat sobre la necessitat d’incrementar el SMI està ben viu i clama d’un major 
diàleg entre administracions, acadèmia i agents socials. 
 
 
 

javascript:void(location.href='mailto:'+String.fromCharCode(115,101,99,114,101,116,97,114,105,97,64,102,117,110,100,97,99,105,111,101,114,110,101,115,116,108,108,117,99,104,46,111,114,103)+'?%27)
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Crònica 
 

Campuzano i Chacartegui dialoguen sobre el Salari Mínim 
Interprofessional a Vilassar de Mar 
Tercer diàleg 'Economia i Territori' a Vilassar de Mar 

 
 

 Divendres passat 12 de novebre a la sala d'actes de la Biblioeca Ernest Lluch va tenir lloc el darrer 
dels tres diàlegs del cicle d'enguany sobre Economia i Territori, a Vilassar de Mar. 
 
Un diàleg d'homenatge a Ernest Lluch dedicat al Salari Mínim Interprofessional, protagonitzat per 
dos dialoguistes de luxe, com van ser la professora titular de Dret del Treball i de la Seguretat Social 
i Vice-Degana Facultat de Dret de la UPF, Consuelo Chacartegui i el director de la Federació 
d'entitats de la discpacitat intel.lectual i del desenvolupament de Catalunya (DINCAT) i exdiputat, 
Carles Campuzano. Un acte expert i divulgatiu sobre una qüestió que clama diàleg i major consens 
social i polític com és el Salari Mínim Interprofessional. Empreses, tercer sector, entitats de 
l'economia social i solidària i col·lectius de persones amb discapacitat encaren la qüestió del SMI 
des dediferents angles, per això des de la Fundació Ernest Lluch es va voler encarar la qüestió des 
de el coneixement directe de les polítiques, problemes i virtuts del salari mínim interprofessional. 
 
L'acte va comptar amb les intervencions del president de la Fundació Ernest Lluch, Joan Majó. Pots 
visionar el vídeo íntegre, aquí: 
 
 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=vBE_r9vch_M
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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.  

 
La nova organització de la RFEF, el nou impuls del futbol femení i els 
impactes econòmics previstos (provisional) 
Dia: 29 de novembre 2021 Hora: 12:30  
Lloc: Sala gran 6è pis de la UPF- BSM (Balmes,132-34, BCN) 

 
PROGRAMA 
Obertura 
- Carles Murillo – Catedràtic d’Economia de la UPF 
- Representant FC. Barcelona 
- Representant de la Fundació Ernest Lluch 
 
Presentació acadèmica 
- Jaume García - Catedràtic d'Economia Aplicada de la Universitat Pompeu Fabra i 

coordinador acadèmic dels diàlegs 
 
Conferència  
- Eduardo Bandrés - tesorero de la RFEF. Catedrático de Economía Aplicada en la facultad de 
Económicas de la Universidad de Zaragoza. 
 
Diaàleg Sr. Carles Murillo – Catedràtic d’Economia de la UPF.. Sra Júlia Bosch 
 

 
  

Diàleg Ernest Lluch d’Economia i Futbol 
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Crònica 
 

 

L'exemple de la RFEF en el finançament i promoció del futbol centra la 
Jornada Ernest Lluch d'Economia i Futbol 2021 
 
Ahir,  dilluns 29 de novembre, va tenir lloc una nova edició dels Diàlegs Ernest Lluch sobre Economia 
i Futbol, coorganitzat amb la UPF Barcelona School of Management. Per a l'ocasió es va comptar 
amb la ponència del Tresorer de la Real Federación Española de Futbol (RFEF) i Catedràtic 
d’Economía Aplicada de la Universidad de Zaragoza, Eduardo Bandrés, i d'un col·loqui posterior 
amb la presència de Carles Murillo, Catedràtic d’Economia Aplicada de la UPF i professor a la UPF-
BSM i de Júlia Bosch, economista i membre del Centre d’Estudis Sports_Lab de la UPF. L'acte 
també va comptar amb la presentació acadèmica a càrrec del Catedràtic d’Economia Aplicada de la 
Universitat Pompeu Fabra, Patró i coordinador acadèmic dels diàlegs Economia i Esport de la 
Fundació Ernest Lluch, Jaume García. De la mateixa manera que els parlaments inaugurals van 
anar a càrrec del director General de la UPF Barcelona School of Management, José Manuel 
Martínez Sierra i del tresorer i vicepresident de la Fundació Ernest Lluch, Josep Maria Carreras. 
 
>>> A continuació reproduïm la crònica elaborada per la UPF-BSMa través del blog del  Máster en 
Dirección y Gestión del Deporte de la UPF Barcelona School of Management 
 
 
El dilluns 29 de novembre s'ha fet una edició més dels Diàlegs Ernest Lluch sobre Economia i Esport a la Sala 
d'Actes de la Planta 6 de la UPF Barcelona School of Management. La jornada ha estat organitzada per la 
Fundació Ernest Lluch i la UPF Barcelona School of Management. 
 
Després dels discursos de benvinguda de la jornada a càrrec de José Manuel Martínez Sierra, Director General 
de la UPF – BSM i Josep Maria Carreras, vicepresident de la Fundació Ernest Lluch, es va presentar la Jornada. 
 
Jaume García, catedràtic d'Economia Aplicada de la Universitat Pompeu Fabra i coordinador acadèmic dels 
diàlegs, va fer la presentació acadèmica de la Jornada. Durant la intervenció va destacar la importància de la 
pràctica esportiva i, del futbol en particular i, els beneficis que comporten a diferents nivells, “els focus de les 
càmeres se centren principalment en l'esport professional, però hi ha més d'1,5 milions de practicants de 
manera setmanal i, aquesta dimensió no professional, és la que els clubs esportius donen cobertura i 
contribueixen de manera efectiva a la vinculació entre pràctica esportiva i els seus efectes beneficiosos sobre 
salut, la inclusió social i el desenvolupament dels territoris”, va destacar durant la seva intervenció. 
 
La ponència principal de la jornada va anar a càrrec del Dr. Eduardo Bandrés, Tresorer de la Reial Federació 
Espanyola de Futbol (RFEF), Catedràtic d'Economia Aplicada de la Universitat de Saragossa i membre de la 
Societat Espanyola d'Economia de l'Esport, que va explicar els aspectes economicofinancers en la promoció i 
desenvolupament del futbol des de la RFEF (Real Federació Espanyola de Futbol). 
 
Va començar explicant l'estructura de la Federació, "la Federació és una entitat privada, té personalitat jurídica 
pròpia, no és una entitat pública encara que actuem com si ho fóssim, els ajuts públics representen només l'1 
o 2% del pressupost de la Federació". Va comentar a l'inici de la intervenció. 
 
Va explicar el Pla Estratègic 2020-2024 en els aspectes econòmics i financers de la RFEF, destacant-ne la 
transformació digital, l'optimització de recursos i, entre d'altres, els Programes d'ajudes al futbol aficionat i de 
planter. La promoció i desenvolupament del futbol aficionat i del futbol base va representar una part important 
de la seva exposició, “hi ha d'haver un marc de procediments clars i transparents en tot el procés, ja que es 
dedica una part important del pressupost”. 
 
Durant la seva exposició, Eduardo Bandrés també va explicar altres projectes de la Federació com el “Programa 
Impulso 23”, el desenvolupament del futbol femení, ajuts a les diferents federacions territorials entre altres 
temes. 
 
Posteriorment, es va dur a terme un diàleg entre el mateix Eduardo Bandrés i, Carles Murillo, Catedràtic 
d'Economia Aplicada de la UPF i Júlia Bosch, membre del Centre d'Estudis Sports_Lab de la UPF, en què van 

http://www.fundacioernestlluch.org/ca/activitat/dialegs-ernest-lluch-d-economia-i-futbol-2021
http://www.fundacioernestlluch.org/ca/activitat/dialegs-ernest-lluch-d-economia-i-futbol-2021
https://direccionygestiondeldeporte.bsm.upf.edu/blog/resumen-de-la-jornada-dialogos-ernest-lluch-sobre-economia-y-deporte/
https://direccionygestiondeldeporte.bsm.upf.edu/blog/resumen-de-la-jornada-dialogos-ernest-lluch-sobre-economia-y-deporte/
https://direccionygestiondeldeporte.bsm.upf.edu/blog/resumen-de-la-jornada-dialogos-ernest-lluch-sobre-economia-y-deporte/
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abordar alguns dels temes explicats anteriorment per Eduardo com els beneficis en la modificació del format 
de competicions com la Copa del Rei i la Supercopa i els objectius que es persegueixen com la generació de 
nous ingressos. 
 
També van destacar els tres ponents la importància de la professionalització i de la formació dels futurs directius 
de clubs esportius, l'impacte econòmic que representa el futbol al PIB, la necessària implicació de les 
Federacions Territorials i dels clubs més petits per millorar el desenvolupament del futbol a Espanya, posant 
punt final a una edició més dels Diàlegs dEconomia i futbol de la Fundació Ernest Lluch. 
 
Ressò de l'acte: 
 

• SEED: Destacada presencia de la SEED en los Diálogos Ernest Lluch sobre 
Economía y Deporte 

 
  

 

 
Fotos 
 

 

 
 

 

 

https://seed-deporte.es/destacada-presencia-de-la-seed-en-los-dialogos-ernest-lluch-sobre-economia-y-deporte/
https://seed-deporte.es/destacada-presencia-de-la-seed-en-los-dialogos-ernest-lluch-sobre-economia-y-deporte/
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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. 
 
 
Bases i convocatoria 
 
La Fundació Ernest Lluch convoca aquesta beca per tal de promoure treballs a l’entorn dels àmbits 
acadèmics que van centrar l’interès d’Ernest Lluch i que contribueixen al foment de la recerca entorn 
del diàleg, en qualsevol de les diferents àrees de les Ciències Socials, tals com la historia del 
pensament econòmic, l’economía de la salut, la teoría del diàleg. El termini per a l'entrega de les 
propostes de recerca va cloure el dijous 11 de març de 2021. La convocatòria d'aquesta beca té una 
periodicitat biennal i s'emplaça a totes les persones interessades a consultar-ne les bases: 
 
Bases:  

1. Els projectes han de ser originals, viables -a realitzar en el termini de 9 mesos amb 3 mesos de 
possible pròrroga - i justificadament relacionats amb alguna de les temàtiques següents: 
 
a) Història del Pensament econòmic, Història política i/o econòmica dels períodes modern i/o 
contemporani especialment en relació a la utilització del diàleg com a eina de construcció d'espais 
de relació i de convivència, 
b) Economia de la salut 
c) Teoria del diàleg, condicionants i metodologia. 
d) Estudis sobre la personalitat i l´obra d´Ernest Lluch. 
 
2. Per participar-hi cal remetre una presentació argumentada –amb un màxim de deu folis-, en 
qualsevol de les llengües oficials a l’Estat espanyol, amb els objectius, la metodologia prevista, el 
pla de treball i el resultat que se n’espera, a més d’un un breu currículum de la candidata o 
candidat. 
 
3. La proposta cal remetre-la per correu electrònic a secretaria@fundacioernestlluch.org, fins el 
dijous 11 de març de 2021, inclòs. 
 
4. Totes les sol·licituds rebran resposta en un termini màxim d’un mes des de la data de la seva 
presentació. 
 
5. Entre el 29 i el 31 de març de 2021, la Comissió Acadèmica de la Fundació Ernest Lluch donarà 
a conèixer el veredicte del jurat -que serà inapel·lable- a la web de la Fundació. A banda de la 
seva relació i rellevància amb el tema de la convocatòria, es prioritzaran els projectes segons la 
seva viabilitat, l’experiència investigadora del candidat o candidata, i l'interès científic que susciti 
l'objecte de la recerca. 
 
6. En cas de concessió, el treball s’iniciaria el mes d’abril de 2021 amb el pagament del 50% de 
l’ajut. El 50% restant es farà efectiu coincidint amb el lliurament de la recerca el 31 de desembre 
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de 2021. Per controlar el compliment dels terminis, es nomenarà un tutor supervisor. 
 
7. El treball ha d’estar redactat en qualsevol de les llengües oficials a l’Estat espanyol o en llengua 
anglesa, i ha de ser un treball d’investigació original, no publicat, amb una extensió mínima de 
75.000 caràcters (espais inclosos) i màxima de 350.000 caràcters (espais inclosos), tot i que la 
Comissió Acadèmica de la Fundació es reserva el dret de modificar aquest criteri en funció de 
l’interès de les propostes presentades. 
 
Si el el treball està destinat a convertir-se en un article acadèmic que hagi de formar part d’una tesi 
doctoral que es presenti per compendi d’articles publicats referenciats a revistes indexades d’alt 
impacte (en tal cas explicitar on es preveu presentar) o bé a altres publicacions de reconegut 
prestigi sotmeses a peer review (avaluació d’experts o revisión por pares en castellà), haurà de ser 
també original i firmat exclusivament pel candidat. 
 
8. La dotació prevista per a aquesta convocatòria és de 3.000 euros (a la qual s’aplicaran les 
retencions legalment establertes). 
 
9. La Fundació Ernest Lluch no es compromet en cap cas a la publicació de la recerca, però 
vetllarà, en la mesura que li sigui possible, per fer-la possible si el jurat considera adequats el rigor 
formal i el resultat acadèmic de la mateixa. En qualsevol cas serà obligatori que en tota publicació 
derivada del resultat de la recerca consti que aquesta ha comptat amb el finançament de la 
Fundació Ernest Lluch. 
 
La Fundació Ernest Lluch es reserva el dret de publicació de la recerca que cedirà al guanyador de 
la mateixa, previ acord específic, en cas que l'exigència legal per a la seva publicació així ho 
demandi. 
 
10. La participació en aquest concurs implica l’acceptació d’aquestes bases en 
la seva totalitat. 
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Atorgament i seguiment XII Beca de Recerca Ernest Lluch (2021) 
 
L’any 2021 la Fundació Ernest Lluch va convocar la 12a edició de la Beca de Recerca Ernest Lluch i 
un cop analitzades la temàtica i el desenvolupament previst dels projectes, com també els 
currículums dels investigadors corresponents, la comissió va decidir, el dijous 18 de març de 2021, 
atorgar aquest premi a Clara Sarasa Aznar per la realització del projecte “La literatura económica 
española del siglo XVIII. Catálogo, repertorio historiográfico y análisis bibliométrico” 
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Premi Ernest Lluch de Ciències Socials i Polítiques 
 
Descripció. La Facultat de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat Pompeu Fabra i la 
Fundació Ernest Lluch, amb el propòsit comú d'incentivar la recerca en l'àmbit de les Ciències 
Socials i Polítiques, convoquen anualment el Premi Ernest Lluch de Ciències Socials i Polítiques, 
destinat a premiar el millor treball de recerca desenvolupat per alumnes de Batxillerat dels centres 
públics, privats o concertats de Catalunya. 

 
XVI Premi – edició 2021 

 
El XVI 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 2020-2021, en els centres de Secundària públics, privats 
o concertats de Catalunya. 

 

Convocatòria  XVIè Premi 
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Bases del XVIè Premi 
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Jurat i veredicte 
 

                                                                            

 
 

 
 
 
Acta del jurat del XVI Premi Ernest Lluch de Ciències Polítiques i Socials, reunit a les 4 de la tarda del 
dilluns 17 de maig de 2021 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 
La professora Rosa Lluch de la Fundació Ernest Lluch 
El senyor Jordi Ferrer de la Fundació Ernest Lluch 
El senyor Ferriol Soria, de la Fundació Ernest Lluch 
La professora Marina Muñoz, de la UPF 
El professor Jordi Guiu, de la UPF 
El professor Pere Jódar, de la UPF 

 
El Premi Ernest Lluch de Ciències Polítiques i Socials que atorguem conjuntament la Fundació Ernest 
Lluch i la Facultat de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat Pompeu Fabra, no és una activitat 
més dins de les nostres agendes. Pel contrari, és un esdeveniment al que ambdues institucions 
atorguen suma importància, per dues raons.  
 
La primera perquè permet una relació i comunicació directa amb instituts, escoles, famílies i estudiants; 
un nexe d’unió entre els treballs de recerca (els coneguts TR’s) que representen la fase final dels 
estudis mitjans i, en certa manera, la porta d’entrada (un cop superada la selectivitat) als estudis 
superiors. És a dir, una mena d’assaig general dels futurs treballs universitaris: de les diferents 
assignatures, de final de grau i tal vegada de final de màster o, fins i tot, de culminant tesis doctoral.  
 
La segona, però no menys important, i això és quelcom que anem repetint curs rere curs, és el moment 
del lliurament del premi. Un acte entranyable, emotiu, humà, allunyat de la necessària distància i 
objectivitat tan apreciada en els ambients acadèmics. El curs passat aquest acte va quedar una mica 
deslluït, no perquè no hi hagués implicació personal, sinó per la necessària precaució davant la 
pandèmia, la recomanada distància física, els obligats confinaments, etc. Aquest curs encara no és 
possible el retorn als enyorats actes del passat, ens conformarem amb un entremig. Un acte presencial, 
amb aforament limitat, sense aquell aperitiu que permet allargar la conversa, el contacte, la relació.  
 
En tot cas, és aquest un acte per aprendre, per augmentar l’intercanvi de coneixement entre les 
institucions i la societat i és, també, un acte pel record de tots els presents.  
Estar aquí de forma presencial és un gran pas, fins i tot el jurat ha pogut celebrar alguna de les seves 
reunions en viu i directe. Tanmateix, i en certa manera, hi ha una diferència important respecte del curs 
passat que afecta directament als estudiants i als treballs i indirectament al Premi. Efectivament, el 
curs passat, els estudiants havien tingut classes presencials fins el març, probablement tots ells ja 
havien defensat els TR’s en els seus centres abans del confinament. Els treballs presentats aquest 
curs tenen el handicap d’uns estudiants de batxillerat que han treballat bastant de temps confinats o a 
mig confinar. El resultat no pot ser el mateix.  
 
Això remet al fort debat sobre les virtuts de les noves tecnologies, els videojocs, els ensenyaments 
individuals en línia enfront de les tradicionals classes presencials. És un més dels debats oberts sobre 
el paper que ha de jugar l’educació en la societat actual i futura, però també sobre els seus objectius, 
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i les eines i instrumental a emprar. Sense aprofundir en la matèria, ni pretendre estendre la reflexió 
més enllà de la nostra petita mostra, si que observem algunes diferències respecte del conjunt de 
treballs presentats en edicions anteriors del Premi. Per exemple, el major nombre de carències formals 
que en el món acadèmic i científic tenen importància: bibliografia i cites, pregunta de recerca i hipòtesis, 
metodologia i tècniques de recerca. Això no implica que no hi hagi hagut esforç i dedicació, simplement 
permet interrogar-se sobre els efectes benèfics de la proximitat i el contacte personal i directe amb 
professors i tutors. En aquests debats aferrissat entre nova tecnologia i contacte humà, en un camp 
tan sensible com l’educació, aquesta constatació recomana l’acció prudent. 
 
En tot cas, més enllà d’aquesta reflexió remarquem que enguany s’han presentat 133 treballs enfront 
dels 65 de l’edició anterior. En general, els treballs presentats en cada edició són un reflex de les 
preocupacions de la societat. En aquest sentit, cal destacar que, a diferència d’edicions anteriors, els 
quatre treballs seleccionats al Premi Ernest Lluch de Ciències Polítiques i Socials comparteixen una 
certa homogeneïtat no buscada i si trobada: han estat confeccionats per dones, d’instituts públics i de 
poblacions que no pertanyen a Barcelona o la seva àrea metropolitana. Recordem que el jurat no 
coneix cap d’aquestes característiques mentre delibera per fallar el premi. Si que coneix naturalment, 
la temàtica i, per això, aquí si hi ha més variabilitat. Però remarquem les coincidències, car pot ser és 
un fet extraordinari la no presència d’homes, ni d’estudiants d’escoles privades i de Barcelona o la seva 
Àrea metropolitana per primer cop en les XVI edicions.  
 
Pel que fa les temàtiques del conjunt de treballs presentats, cal destacar que al costat de la qüestió de 
les dones, dels procediments electorals, de la memòria familiar o els fet històrics, aquesta edició mostra 
una pèrdua d’interès pel procés català, un clàssic dels darrers anys, i en canvi, mostra més dedicació 
al racisme, als menors no acompanyats, al populisme. Sense deixar de banda l’amplia gama de 
temàtiques que interessen als joves, així com la creativitat i la inventiva que molts d’ells mostren amb 
qüestions que, tal vegada, obtindrien un merescut premi en convocatòries de caire econòmic, 
periodisme i humanitats o, fins i tot, del disseny.  
 

En aquesta edició el jurat ha atorgat als següents treballs els tres accèssits corresponents al 
XVI Premi Ernest Lluch. Esmentats sense un ordre de preferència, cadascun d’ells rebrà 100€ i 
figurarà en la web de la Facultat i de la Fundació: 

Dels llibres a les aules. Educació durant la II República i el franquisme. Realitzat per Núria 
Garcia Anglada de l’Institut Palamós (Palamós).  
 
Un exercici exploratori de recerca bibliomètrica i, a la vegada, un petit però significatiu esforç de 
memòria històrica que compara l’educació en la segona república i en els inicis del franquisme. A 
través del context de l’època i la legislació específica l’autora emmarca la contrastació d’un conjunt 
de llibres emprats en un i altre règim polític. Una contrastació que evidencia que l’educació és un 
instrument de control i poder ideològic que intenta governar la interpretació de la història i la realitat 
dels pobles, incidint en la mentalitat de joves i infants. No obstant, l’anàlisi dels continguts efectuat 
per l’autora revela una diferència substancial entre les idees de “llibertat, igualtat i fraternitat” i allò 
“d’una, grande y libre”. O, sense esmentar bàndols, la diferència entre “l’escola única, la coeducació, 
el laïcisme, el bilingüisme, la voluntat d’innovar i impregnar-se de la metodologia educacional més 
avançada del seu temps”, enfront “la segregació de sexes, la confessionalitat ... la unificació 
lingüística”. En els aspectes formals d’aquest treball destaca la redacció, la bibliografia, i una 
metodologia que mostra capacitat de recerca. 
 
Generació (no) acomodada. Autora: Marta Ferret Pascual de l’Institut Nou de Vilafranca (Vilafranca 
del Penedès). 
 
Una de les qüestions que acompanyen l’etern debat generacional és, entre d’altres, l’acomodació o no 
dels joves. Un debat que, pot ser, és més acusat en l’actualitat, desprès d’una breu etapa de quasi 
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benestar que ha xocat amb la Gran Recessió, l’austeritat, la pandèmia i l’auge de la desigualtat. De les 
diferents maneres d’abordar el problema l’autora ha elegit l’anàlisi de l’ampli ventall de les 
organitzacions polítiques juvenils; per fer això desplega una breu presentació de cadascuna d’elles. 
Una iniciativa que culmina amb una interessant comparació del conjunt: organitzacions que defensen 
el feminisme de classe i aquelles que aposten pel feminisme liberal, aquelles que albiren un futur 
emancipador i aquelles que defensen l’actual societat de mercat. La qüestió nacional, naturalment, és 
també un factor divisori, així com l’educació. Remarcables els arbres organitzatius i el nombre 
d’entrevistes realitzades tot i la pandèmia. 
 
Mares del Reich. Autora: Maria Ortiz Ruiz de l’Institut Sa Palomera (Blanes) 
 
Per què una majoria de dones blanques van preferir a Trump el 2016 i no a Hillary Clinton? Per què 
les dones alemanyes van votar a favor dels nazis, un partit que manllevava les seves llibertats i drets 
acabades de conquerir durant la República de Weimar? La història no es repeteix, ni tan sols conèixer-
la a fons ens estalvia repetir errors similars. En el cas de Trump, bona part de les dones han pogut 
corregir el seu vot a finals de l’any passat. Hitler no va donar ocasió, ni oportunitat. La ideologia 
nacionalsocialista proposava la gàbia de les tres K per a les dones: nens-família, cuina i església. Un 
paper subordinat als homes que tenien que ser els ‘amos del món’ i un paper subordinat a la societat 
ària que les confinava com a reproductores. O com diu l’autora, uns destinats al món ‘gran’ de les 
conquestes i les altres destinades al món ‘petit’ de la llar. I, no obstant, moltes dones no només van 
votar el partit nazi sinó que així mateix es van mostrar orgulloses i còmplices del règim. Fins i tot certa 
diversitat d’opinions entre les entrevistades, mostra certa aquiescència amb el passat. Una interessant 
puntualització. Remarcable l’esforç de redactar el treball en alemany. 
 
Finalment, el jurat atorga el XVI premi Ernest Lluch de Ciències Polítiques i 
Socials a:  
 
Memòria en pell cremada. La guerra civil al Pallars Sobirà, un recorregut inefable per les 
nostres valls. Autora: Àssua Farré Llurich de l’Institut Hug Roger III (Sort) 
 
La recuperació de la memòria històrica, de la guerra civil, del franquisme des de l’òptica dels perdedors, 
ha donat pas a un ampli i frenètic revisionisme del passat per part, diguem-ne, dels no perdedors. 
Autors i autores que prevenen contra el ressentiment, l’odi, l’esperit de venjança que anima les 
iniciatives de memòria. Tal vegada tindrien que llegir de manera obligada aquests relats que any rere 
any escriuen nois i noies tan joves i dels que sempre es fa difícil elegir aquell de més bona factura. En 
aquests treballs de memòria familiar i històrica, no hi ha cap esperit de venjança, ni odi, ni ressentiment. 
Simplement pretenen recuperar l’orgull i la dignitat, recuperar aquella persona que va ser pare o mare, 
familiar estimat i que va patir presó, exili o va ser executat sense garanties. Pensem per un moment la 
història de silenci i de por de tantes i tantes famílies, cóm dir que el pare o l’avi ha estat a la presó o 
afusellat? És que va ser un delinqüent, un criminal?  
 
Normalitat és el que mostren tots els treballs que han passat per les nostres mans; i normalitat, és 
conviure també sense fantasmes del passat. Medecina i bàlsam, enfront de victimisme i ànsia de 
revenja. Memòria en pell cremada, no amaga la repressió d’uns i altres. Temps convulsos. Però 
recupera la memòria del rebesavi mort de manera injustificada i cruel pel bàndol guanyador. Estar en 
el lloc i moment equivocat. Uns fets relatats amb objectivitat que, no obstant, s’obren pas en la 
subjectivitat d’un poemari, tot sentiment, tot orgull i dignitat. Ni una engruna de rancúnia. Aprenguin. 
 
A banda de tot això, tan important i tan necessari, el treball de recerca premiat té una molt bona factura 
formal basada en la història oral, la documentació d’arxiu, la contextualització de la vida al Pallars 
Sobirà en aquells anys dramàtics, la bibliografia... El petit llibre amb poemes i dibuixos. La narració... 
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Aquest treball rebrà els 700 euros del premi i, naturalment, també serà publicat a la web de la Facultat 
i de la Fundació. 
 
 
Per últim, el Jurat vol agrair la participació dels estudiants i centres que s’han animat a presentar un 
dels 133 treballs a aquesta edició del premi. No oblidem que al darrere de cada treball, premiat o no, 
algú s’ha afanyat; hi ha posat ganes, temps, intel·ligència, esforç... 
 

Signat 

El president,  
Miquel Salvador, degà de la Facultat de Ciències Polítiques i Socials de la UPF. 
 
A Barcelona, 17 de maig de 2021 

 

Acte de lliurament 

Finalistes i acte de lliurament del Premi Ernest Lluch de Ciències 
Socials i Polítiques 2021 
Crònica i imatges de l'acte d'entrega del Premi i mencions honorífiques 2021 
 
Àssua Farré Lluvich, alumna de l’Institut Hug Roger III (Sort) guanya el Premi amb 'Memòria en 
pell cremada'. El treball de recerca premiat té una molt bona factura formal basada en la 
història oral, la documentació d’arxiu, la contextualització de la vida al Pallars Sobirà en 
aquells anys dramàtics, la bibliografia. El petit llibre amb poemes i dibuixos, tot connectant 
amb la historiografia actual, recerca des del jo, incorporant treball narratiu. 
 
 

El dimecres 26 de maig de 2021, a la sala de graus Albert 
Calsamiglia del campus de la Ciutadella de la UPF va tengir 
lloc l'acte de lliurament del XVIè Premi Ernest Lluch de 
Ciències Socials i Polítiques, al millor treball de recerca de 
Batxillerat. L'acte va comptar amb la presència de les 
persones guardonades, acompanyades pels respectius 
familiars,tutors i amics, així com pels membres del jurat i 
representants institucionals d'ambdues institucions 
convocants. El professor Josep Lluís Martí, vicerector per 
a Projectes d'Innovació va realitzar 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. Acte seguit es va procedir 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 
qui al seu torn, va agrair la tasca realitzada per ambdues institucions convocants, així com pel 
professor Pere Jòdar i el director de la Fundació Ernest Lluch, Ferriol Sòria. 
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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 
enguany s’han presentat 128 treballs enfront dels 65 de l’edició anterior. En general, els treballs 
presentats en cada edició són un reflex de les preocupacions socials del jovent. En aquest sentit, cal 
destacar que, a diferència d’edicions anteriors, els quatre treballs seleccionats al Premi Ernest Lluch 
de Ciències Polítiques i Socials comparteixen una certa homogeneïtat no buscada i sí trobada: han 
estat confeccionats per dones, d’instituts públics i de poblacions que no pertanyen a Barcelona 
o la seva àrea metropolitana. El degà ha recordat als assistents que el jurat no coneix cap d’aquestes 
característiques mentre delibera per fallar el premi. Sí que coneix, naturalment, la temàtica i, per això, 
aquí si hi ha més variabilitat. Pel que fa les temàtiques del conjunt de treballs presentats, cal destacar 
que al costat de la qüestió de les dones, dels procediments electorals, de la memòria familiar o els fet 
històrics, aquesta edició mostra una pèrdua d’interès pel procés català, un clàssic dels darrers anys, i 
en canvi, mostra més dedicació al racisme, als menors no acompanyats, al populisme. Sense deixar 
de banda l’àmplia gamma de temàtiques que interessen als joves, així com la creativitat i la inventiva 
que moltsd’ells mostren amb qüestions que, tal vegada, obtindrien un merescut premi en convocatòries 
de caire econòmic, periodisme i humanitats o, fins i tot, del disseny. 
 
Realitzades aquestes puntualitzacions, el degà ha procedit al lliurament del Premi i dels tres accèssits 
al XVI Premi Ernest Lluch en Ciències Socials i Polítiques, als següents treballs de recerca de 
batxillerat. Aquests treballs seran gratificats amb 700 euros el premi i100 euros cadascun delsaccèssits 
i seran publicats a la web de la Facultat de Ciències Polítiques i Socials de la UPF. 
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Recerca premiada 
 
Memòria en pell cremada. La guerra civil al Pallars Sobirà, un recorregut inefable per les nostres 
valls. 
Autora: Àssua Farré Lluvich, alumna de l’Institut Hug Roger III (Sort) 
 

 
 

La recuperació de la memòria històrica, de la guerra civil, del franquisme des de l’òptica dels perdedors, 
ha donat pas a un ampli i frenètic revisionisme del passat per part, diguem-ne, dels no perdedors. 
Autors i autores que prevenen contra el ressentiment, l’odi, l’esperit de venjança que anima les 
iniciatives de memòria. Tal vegada tindrien que llegir de manera obligada aquests relats que any rere 
any escriuen nois i noies tan joves i dels que sempre es fa difícil elegir aquell de més bona factura. En 
aquests treballs de memòria familiar i històrica, no hi ha cap esperit de venjança, ni odi, ni ressentiment. 
Simplement pretenen recuperar l’orgull i la dignitat, recuperar aquella persona que va ser pare o mare, 
familiar estimat i que va patir presó, exili o va ser executat sense garanties. Pensem per un moment la 
història de silenci i de por de tantes i tantes famílies, cóm dir que el pare o l’avi ha estat a la presó o 
afusellat? És que va ser un delinqüent, un criminal? 
 
Normalitat és el que mostren tots els treballs que han passat per les nostres mans; i normalitat, és 
conviure també sense fantasmes del passat. Medicina i bàlsam, enfront de victimisme i ànsia de 
revenja. Memòria en pell cremada, no amaga la repressió d’uns i altres. Temps convulsos. Però 
recupera la memòria del rebesavi mort de manera injustificada i cruel pel bàndol guanyador. Estar en 
el lloc i moment equivocat. Uns fets relatats amb objectivitat que, no obstant, s’obren pas en la 
subjectivitat d’un poemari, tot sentiment, tot orgull i dignitat. Ni una engruna de rancúnia. Aprenguin, 
aprenguem! 



103 

 

 

Accèssits 
 
Dels llibres a les aules. Educació durant la II República i el franquisme.  
Realitzat per Núria Garcia Anglada, alumna de l’Institut Palamós (Palamós). 
 

 
 
 
Un exercici exploratori de recerca bibliomètrica i, a la vegada, un petit però significatiu esforç de 
memòria històrica que compara l’educació en la segona república i en els inicis del franquisme. A través 
del context de l’època i la legislació específica, l’autora emmarca la contrastació d’un conjunt de llibres 
emprats en un i altre règim polític. Una contrastació que evidencia que l’educació és un instrument de 
control i poder ideològic que intenta governar la interpretació de la història i la realitat dels pobles, 
incidint en la mentalitat de joves i infants. No obstant, l’anàlisi dels continguts efectuat per l’autora 
revela una diferència substancial entre les idees de “llibertat, igualtat i fraternitat” i allò “d’una, grande 
y libre”. O, sense esmentar bàndols, la diferència entre “l’escola única, la coeducació, el laïcisme, el 
bilingüisme, la voluntat d’innovar i impregnar-se de la metodologia educacional més avançada del seu 
temps”, enfront “la segregació de sexes, la confessionalitat ... la unificació lingüística”. En els aspectes 
formals d’aquest treball destaca la redacció, la bibliografia, i una metodologia que mostra capacitat de 
recerca. 
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Generació (no) acomodada 
Autora: Marta Ferret Pascual, alumna de l’Institut Nou de Vilafranca (Vilafranca del Penedès). 
 

 
 
Una de les qüestions que acompanyen l’etern debat generacional és, entre d’altres, l’acomodació o no 
dels joves. Un debat que, potser, és més acusat en l’actualitat, desprès d’una breu etapa de quasi 
benestar que ha xocat amb la Gran Recessió, l’austeritat, la pandèmia i l’auge de la desigualtat. De les 
diferents maneres d’abordar el problema, l’autora ha elegit l’anàlisi de l’ampli ventall de les 
organitzacions polítiques juvenils; per fer això desplega una breu presentació de cadascuna d’elles. 
Una iniciativa que culmina amb una interessant comparació del conjunt: organitzacions que defensen 
el feminisme de classe i aquelles que aposten pel feminisme liberal, aquelles que albiren un futur 
emancipador i aquelles que defensen l’actual societat de mercat. La qüestió nacional, naturalment, és 
també un factor divisori, així com l’educació. Són fets remarcables els arbres organitzatius i el nombre 
d’entrevistes realitzades tot i la pandèmia. 
 

 
Mares del Reich 
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Autora: Maria Ortiz Ruiz, alumna de l’Institut Sa Palomera (Blanes) 
 

 
 
Per què una majoria de dones blanques van preferir a Trump el 2016 i no a Hillary Clinton? Per què 
les dones alemanyes van votar a favor dels nazis, un partit que manllevava les seves llibertats i drets 
acabades de conquerir durant la República de Weimar? La història no es repeteix, ni tan sols conèixer-
la a fons ens estalvia repetir errors similars. En el cas de Trump, bona part de les dones han pogut 
corregir el seu vot a finals de l’any passat. Hitler no va donar ocasió, ni oportunitat. La ideologia 
nacionalsocialista proposava la gàbia de les tres K per a les dones: nens-família, cuina i església. Un 
paper subordinat als homes que tenien que ser els ‘amos del món’ i un paper subordinat a la societat 
ària que les confinava com a reproductores. O com diu l’autora, uns, destinats al món ‘gran’ de les 
conquestes i les altres destinades al món ‘petit’ de la llar. I, no obstant, moltes dones no només van 
votar el partit nazi sinó que així mateix es van mostrar orgulloses i còmplices del règim. Fins i tot certa 
diversitat d’opinions entre les entrevistades mostra certa aquiescència amb el passat. Una interessant 
puntualització. Remarcable l’esforç de redactar el treball en alemany. 
 
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 la seva candidatura al premi en la present edició. 
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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. 
 
 

Tempesta  perfecta  
Crisi de salut pública, climàtica i social 
 XVI Jornada Ernest Lluch de Ciències Socials i Polítiques a la UPF 
 

Dia: 26 de Febrer 2021 
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 setzè any consecutiu la Jornada Ernest Lluch de 
Ciències Polítiques i Socials 
 

     
 

Programa 
 
11.30h: Benvinguda i presentació 
 
11.45h: Ponències i taula rodona amb la participació de: 
 
La crisi de salut pública 
 
Lucía Artazcoz. Directora de l’Observatori de la Salut Pública de l’Agència de Salut 
Pública de Barcelona i Professora associada en el Departament CEXS- UPF 
 
La crisi climàtica 
 
Christos Zografos. Investigador Ramón y Cajal del Departament de Ciències Polítiques i 
Socials de la UPF 
 
La crisi social 
 
Margarita León. Professora de Ciència Política a la Universitat Autònoma de Barcelona 
 
Modera: Jordi Guiu. Professor titular d'universitat. Departament de Ciències Polítiques i 
Socials UPF 
 
 
13.30h. Comiat 
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Crònica 
 

La conjunció de les crisis de salut, climàtica i social centra la XVI 
Jornada Ennest Lluch de Ciències Polítiques i Socials a la UPF 
 
La XVI edició de la jornada, organitzada per la Facultat de Ciències Polítiques i Socials de 
la UPF i la Fundació Ernest Lluch, ha tingut lloc el matí del divendres 26 de febrer, en 
format virtual a través de a plataforma Collaborate i es pot accedir a 'enregistrament 
íntegre de la jornada, aqui. 
 
 
La jornada s'ha iniciat a dos quarts de dotze amb les intervencions institucionals del 
professor Carles Ramió, Vicerrector de la UPF i catedràtic de Ciència Política i de l'Administració 
de la mateixa universitat, i del president Joan Majó, enginyer i exministre d'Indústria. També han 
intervingut els professors Miquel Salvador com a degà degà de la Facultat de Ciències Polítiques 
i Socials de la UPF i Pere Jódar, professor titular del Departament de de Ciències Polítiques i 
Socials de la UPF i conductor de l'acte. 
 
Per a l'ocasió, s'ha comptat amb la participació, per aquest ordre, de tres acadèmics experts en 
salut pública, transició ecoògica i polítiques socials,com son Lucía Artazcoz, directora de 
l’Observatori de la Salut Pública de l’Agència de Salut Pública de Barcelona, Christos Zografos, 
investigador Ramon y Cajal, Departament de de Ciències Polítiques i Socials de la UPF, 
i Margarita León, professora de Ciència Política de la UAB. 
 
 La jornada ha reunit a més de 160 persones en el seu punt àlgid, principalment, aumnes de 
Polítiques de la UPF però també professors i persones interessades de fora l'àmbit universitari, 
en el que ha suposat un cop més, un èxit que referma els objectius i propòsits d'una activitat 
plenament consolidada fruit de la col·laboració entre la Facultat de Poítiques de la UPF i la 
Fundació Ernest Lluch. 
 
 
>>> Tota persona interessada pot accedir al Video XVI Jornada  
 

 

https://www.upf.edu/es/web/politiques
https://www.upf.edu/es/web/politiques
http://eu.bbcollab.com/collab/ui/session/playback
http://eu.bbcollab.com/collab/ui/session/playback
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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. 
 
Calculating Cartel Damages 
XIX Seminari Ernest Lluch d'Economia a la Universitat de Barcelona 

 
Dia: 19 novembre 2021 
Hora: 15-16.20 
Lloc: Online i presencial 
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 i la Fundació Ernest 
Lluch sota la coordinació del professor Joan Ramón Borrell ha preparat un seminari acadèmic de 
record a Ernest Lluch que enguany es va realizar de manera presencial i en streaming en directe des 
de la Facultat d’Econòmiques de la UB. 
 
Programa 
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Presentació 

Joan Ramón Borrell  Professor titular Facultat d’Economia i Empresa de la UB 

Josep Maria Carreras – Vicepresident de la Fundació Ernest Lluch 

Ponència 

Maarten Pieter Schinkel - Catedràtic d'Economia i de Dret de la Universitat d'Amsterdam (Països 
Baixos) - Competition economics and regulation. Faculty of Law Faculty of Economics and Business. 
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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 la transició ecològica 
Jornada sobre Municipis 2021  
 
La Jornada sobre Municipis es realitza anualment i la promou la Fundació Ernest Lluch amb el 
suport de la Diputació de Barcelona 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 de 
proximitat i la ciutadania. Enguany es va celebrar el 13 de juliol en una sessió matinal en directe 
i en línia, a través del canal de Youtube de la Fundació Ernest Lluch. 
 
 
Programa 
 
09:30h Benvinguda i presentació a càrrec de la presidenta de la Diputació de Barcelona, Sra. Núria 
Marín i del president de la Fundació Ernest Lluch, Sr. Joan Majó 
 
09:55h Parlament introductori i presentació de les ponències a càrrec del Sr. Xesco Gomar, President 
delegat de l’Àrea d’Acció Climàtica de la DIBA 
 
10:00h. Ponència-marc 1: 
 
Derivades municipalistes de l’European Green Deal 
 
Alexander Heichlinger. GovInsight, CEO; Co-Fundador & President del Grup de European Cities for 
Sustainable Public Finances (CSPF), Ex-Expert Senior de l’European Institute of Public Administration 
a Barcelona i gerent dels Premis Europeus per al sector públic (EPSA) 2009-2014 
 
10:45h Ponència-marc 2: 
 
La gestió de residus i la promoció de l’economia circular als municipis 
 
Mar Isla. Cap de Projectes estratègics de la Càtedra d’Economia Circular i Sostenibilitat del 
Tecnocampus de Mataró. 
 
11:30h – Precs i preguntes als ponents 
 
12:00h. Taula rodona:  

Jornada sobre Municipis 

http://www.fundacioernestlluch.org/
https://www.diba.cat/
https://www.youtube.com/user/FundacioErnestLluch
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Bones pràctiques del món local davant la transició ecològica 
 
 
Hi participen:  
 
 

• Pere Aguiló Martos. Director d’operacions del Consorci Besós-Tordera 
• Albert Camps i Giró, regidor de Medi Ambient i Espais Verds; Obres i Projectes de 

l’Ajuntament de Granollers i president del Consorci per la Gestió de Residus del Vallès Oriental 
• Blanca Martínez de Foix, Oficina Tècnica d'Educació i Promoció Ambiental de la Diputació de 

Barcelona 
 
13:30h Comiat  
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Crònica 
 
La transició ecològica al món local centra  
la Jornada sobre Municipis 2021 
Breu crònica i vídeo íntegre de la jornada  
 
 La Jornada sobre Municipis 2021 va tenir lloc ahir dimarts 13 de juliol en format online i va 
tractar la qüestió de l'emergència ecològica als municipis, des de diferents angles. 
 
A continuació reproduïm el video de la jornada amb la volunat de compartir els sabers i coneixements, 
teòrics, pràctics i aplicats que es van transmetre al llarg de la jornada. Aquesta va constar de dues 
ponències-marc i d'una taula rodona de bones pràctiques, així com dels parlaments institucionals 
d'obertura, a càrrec de la presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín; del president de la 
Fundació Ernest Lluch, Joan Majó; i del diputat i president delegat de l'àrea d'acció climàtica de la 
DIBA, Xesco Gomar.  
 
Amb aquestes intervencions institucionals inicials es va donar pas a la ponència del consultor i CEO 
de GovInsight, Alexander Heichlinger, austríac de naixement i vilassarenc d'adapció, qui va centrar i 
emmarcar de manera didàctica i experta el que son i que representen els fons Next Generation i el seu 
abast municipal i local,en el context de l'European Green Deal. Oportunitats, reptes i molta feina a fer 
per ales administracions i empreses, a la vegada que una gran oportunitat per involucrar-se en 
projectes d'envergadura i gran abast. Seguidament va ser el torn de la professora del Tecnocampus 
de Mataró i experta en economia circular i gestió de residus, Mar Isla, qui va emmarcar aquestes dues 
altres potes, necessàries per aterrar la realitat de l'emergència energètica al món municipal. Per últim, 
però en absolut el menys interessant, l'aportació des del terreny que van oferir els tres participants de 
la taula rodona que va comptar amb la presentació del director de la Fundació Ernest Lluch, Ferriol 
Sòria. Pere Aguiló, com a director d'operacions del Consorci Besòs-Tordera, va posar en relleu la 
tasca constant i fructífera de 30 anys de feina en el sí d'un ens supramunicipal que ha fet possible la 
regeneració mediambiental del Besòs. Al seu torn, el regidor de Medi Ambient de Granollers, Albert 
Camps va emmarcar el paper fet des dels ajuntaments i de la seva coordinació amb altres ensos, com 
la Diputació de Barcelona, pertal de dur a terme accions que siguin realment beneficioses pels 
ciutadansi a poder ser, també, apreciades per un consens ciutadà. En tercer lloc, Blanca Martínez de 
Foix, cap de l'Oficina tècnica d'Educació i Promoció mediambiental de la DIBA, va aportar un testimoni 
interessant i complementari, al posar el focus en una qüestió cabdal com és la sensibilització i promoció 
d'aprenentatges i accions beneficioses per la comunitat, el territori i el planeta. Una bona mostra de 
que s'ha treballat fort però que encara hi ha feina per fer és el consens suscitat entre els ponents i 
membres de la taula, de la creixent consciència ecologista dels més joves. Serveixi això d'esperó per 
a un futur més verd i sostenible. 
 
La Jornada sobre Municipis la promou la Fundació Ernest Lluch amb el suport de la Diputació de 
Barcelona 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 de proximitat i la ciutadania. L'any vinent, hi 
tornem! 

 

https://youtu.be/FnafUFV2aI8
http://www.fundacioernestlluch.org/ca/activitat/jornada-sobre-municipis-2021
https://youtu.be/FnafUFV2aI8
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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. Jornada anual 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 2021 
 

Dia: Dimecres 9 de juny de 2021 
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 
 
 
Un any més, la Fundació Ernest Lluch s’ha volgut sumar a la celebració del Dia Internacional dels 
Arxius, donant a conèixer el seu catàleg documental a través de la nostra web. De la mateixa 
manera que a tall de record i homenatge s’han compilat algunes de les imatges de les diferents 
jornades de portes obertes realitzades conjuntament amb l’Arxiu Municpal de Vilassar de Mar. 
 
D’aquesta manera s'ha volgut 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 2021 
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Fotos d’anys anteriors 
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Projecte Web 
 
Descripció. La web de la Fundació esdevé el principal vincle entre l’entitat, els seus membres 
i la societat en general. Actualment, s’està treballant amb la voluntat de donar un nou impuls 
cap al món 2.0 i s’és present al Twitter i al Facebook. La web està actualitzada a diari. S’ha iniciat 
la feina amb l’empresa Fados Produccions per tal de fer la renovació de la web gràcies a l’impuls 
aconseguit amb l’aportació per part de la Caixa que ha permès acometre aquesta tasca tal i com 
ja s’esmentava a la demanda de subvenció que n’era la voluntat si era posible. Es van demanar 
els preceptius 3 pressupostos (Mortensen, Xavi Colomer i Fados Produccions sl), i la comissió 
executiva es va decantar per la seva proposta en l’’executiva de 15 de desembre de 2021 tal i com 
consta a l’Acta preceptiva. 
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Vida i Obra d’Ernest Lluch 
 
 
Ernest Lluch, explicat als alumnes d'ESO de Barcelona i de primaria d’Abrera  
 
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. 
 
La Fundació Ernest Lluch ha col·laborat amb l'INS Ernest Lluch de Barcelona i amb l'Escola Ernest 
Lluch d'Abrera, per tal d'aprofundir en la coneixença d'Ernest Lluch i en els valors cívics que el 
caracteritzaren.  
 

IES ERNEST LLUCH 

Un any més i al llarg de tres sessions -per tal de garantir les mesures sanitàries oportunes- tot l'alumnat 
de 1r d'ESO de l'INS Ernest Lluch de Barcelona va poder conèixer amb més profunditat la persona que 
dóna nom al seu Institut (anteriorment anomenat Institut del parc de l'Escorxador), a través del testimoni 
d'Enric Lluch, nebot i vicepresident de la Fundació Ernest Lluch, qui al final de cadascuna de les dues 
sessions realitzaes fins ara, va atendre i respondre les preguntes i qüestions plantejades pels nois i 
noies de l'INS Ernest Lluch. Al seu torn el director de la Fundació, Ferriol Sòria, va explicar els objectius 
i projectes de la Fundació Ernest Lluch. 
 

 
 
 
L'Institut Ernest Lluch de Barcelona premia els millors relats de 1r d'ESO del curs 
2020/2021 
 
Un any més, l'INS Ernest Lluch de Barcelona ha premiat els treballs corresponents a la convocatòria 
d'enguany del certàmen literari que organitza el propi institut. Es tracta d'escrits sobre Ernest Lluch 
redactats per l'alumnat de 1r d'ESO. 
 



123 

 

 

Posem a la vostra disposició els escrits mereixedors d'aquest premi, que els podeu llegir, aquí 
 

 
 

 
Ernest Lluch als alumnes de l’ESCOLA ERNEST LLUCH d'Abrera 
 
El passat 1 de juny, de manera virtual, va tenir lloc la cita anual de la Fundació amb l'alumnat de 6è 
del CEIP Ernest Lluch d'Abrera del curs 2020-2021. 
 
L'alumnat d'aquest centre del Baix Llobregat va poder seguir les explicacions dels vicepresidents Enric 
Lluch i Josep Maria Carreras, així com del director Ferriol Sòria.  
 
Un any més, aquesta trobada anual va servir per aproximar la figura d'Ernest Lluch entre els més joves. 
 
 

 
 
 
Així mateix, el 30 de novembre i de manera presencial va tenir lloc la cita anual de la Fundació amb 
l'alumnat de 6è del CEIP Ernest Lluch d'Abrera del curs 2021-2022.  
 
L'alumnat d'aquest centre del Baix Llobregat va poder seguir les explicacions dels vicepresidents Enric 
Lluch i Josep Maria Carreras, així com del director Ferriol Sòria.  
Un any més, aquesta trobada anual va servir per aproximar la figura d'Ernest Lluch entre els més joves. 

http://www.fundacioernestlluch.org/files/ERNESTLLUCHSNATJORDI.pdf
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Presentacions del llibre 'Romà i Rossell, el primer de tots' 
 
Des del mes d'octubre de 2020 i al llarg de tot el 2021 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 2021 

20 de gener a Figueres 

 

En Conversa amb Rosa Lluch 

20 de gener a Reus 

 

En conversa de Joan Armengué amb Lluís Miquel Pérez al Cercle de Lectura de Reus 
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21 de gener a Palafrugell 

 

El 21 de gener nasqué ErnestLluch. A les 19h, com a petit homenatge, es va presentar de manera 
virtual el seu llibre Romà i Rossell, el primer de tots amb edició a cira de Joan Armengué i publicat 
per l’editorial Cal.lígraf 
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25 de març a Vic 

 

En conversa amb Josep Burgaya. 

 
 

31 de maig a la seu històrica de la UGT a Barcelona 

Camil Ros, Antón Costas, Rosa Lluch i Josep M. Carreras acompanyen a Joan 
Armangué en la presentació del llibre 'Romà i Rossell, el primer de tots' 
Presentació de 'Romà i Rossell, el primer de tots' d'Ernest Lluch a cura de Joan Armangué  
 
 
El dilluns 31 de maig va tenir lloc la darrera de les presentacions del llibre realitzades fins el moment i 
va ser en un acte a la seu històrica de la UGT amb la notable participació de l'economista Antón Costas, 
del secretari general de la UGT a Catalunya, Camil Ros, de l'historiadora Rosa Lluch, del vicepresident 
de la Fundació Ernest Lluch, Josep Maria Carrreras i de Joan Armangué, curador de l'edició del llibre 
d'Ernest Lluch. Amb la Presència del President de la Generalitat MH José Montilla. 
Fotos acte UGT - 31 de maig 2021 
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22 d’octubre – Fira del Llibre de València 

El llibre d'Ernest Lluch a cura de Joan Armangué es presenta  
a Madrid i València 
 
 
El divendres 22 d'octubre (València) i dimecres 27 d'octubre (Barcelona) han tingut lloc les 
presentacions del llibre d'Ernest Lluch 'Romà i Rosell, el primer de tots' a cura de l'economista i 
polític, Joan Armangué. 
 
Per a l'ocasió, a València, Armangué va reunir al professor d'Histròria del Pensament econòmic, de la 
Universitat de València, Pablo Cervera Ferri i al conseller d'Hisenda i model econòmic de la 
Generalitat Valenciana, Vicent Soler, per a l'acte que tingué lloc en el context de la 56 Fira del Llibre 
de València (divendres 22 d'octubre a les 17h, sala del Museu, 1). 
 

 
 

  



131 

 

 

27 d’octubre al Congrés dels Diputats, Madrid 

 
 
A Madrid, el dimecres 27 d’0ctubre va tenir lloc a la sala Ernest Lluch del Congrés dels Diputats, la 
presentació del llibre d'Ernest Lluch 'Romà i Rossell, el primer de tots', de la mà del curador de l'obra, 
l'economista i polític figuerenc, Joan Armangué. L'acte el va presidir la Presidenta del Congrés Meritxell 
Batet qui va exposar que "l'edició d'aquest llibre expressa perfectament l'apreci d' Armangué pel treball 
de Lluch com historiador punter de las idees econòmiques al nostre país; i també l'estima pel propi 
Lluch como intel·lectual i impulsor del debat polític i públic, ple de rigor". L'acte també va comptar amb 
la participació de l'economista i patró de la Fundació, Antón Costas i del president, Joan Majó. 
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21 Anys sense Ernest Lluch - Homenatges 
 
Descripció. Assistència i col.laboració amb 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) 
 
Assistència a actes en record a Ernest Lluch organitzats per diverses entitats : 
 
Des de la Fundació Ernest LLuch volem agrair els comentaris de record emesos a través de les xarxes 
socials, així com els diversos actes realitzats a tall d'homenatge. Moltes gràcies per fer possible que 
Lluch sigui ja una figura per a tothom, un nom i un espai de trobada. 
  
>>> A continuació, tots els actes que s'han dut a terme a la seva memòria i en tenim 
constància.  
 
5 de novembre a Torroella de Montgrí 
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Homenatge a València i inauguració parada de metro "Tarongers-Ernest Lluch" 
 
Dia: 18 de novembre a les 13h. 
Organitzen: Govern de la Comunitat Valenciana; Universitat de València-Facultat d’Economia; 
Fundació Ernest Lluch-Secció Valenciana 
 
Acte d'homenatge a Ernest Lluch, al 21è aniversari del seu assassinat per la banda terrorista ETA.  
 

 
 
Veure Vídeo: 
https://youtu.be/mgGsQ_lJd2o 

https://youtu.be/mgGsQ_lJd2o
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Aquest any, a més de la tradicional ofrena floral a la cantonada del C/ Ernest Lluch (Campus de 
Tarongers), s'inaugurarà la parada del metro "Tarongers-Ernest Lluch", amb la presència dels 
Consellers d'Hisenda i Model Econòmic (Vicent Soler), de Política Territorial, Obres Públiques i 
Mobilitat (Arcadi Espanya) i del president de la Generalitat Valenciana, Joaquim Puig. 
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XXè Concert de Santa Cecilia 

 
En memòria d’Ernest Lluch de l’Aula de Musica de Vilassar de Mar a càrrec dels seus 
alumnes. 19 de novembre a les 18:30. 
 

 
 
Acte del PSC a Maia de Montcal 
 
21 de novembre - Amb Eulàlia Lluch, José Montilla, Josep Maria Carreras. 
 

Notícia: El PSC homenatja Ernest Lluch a Maià en l’aniversari del seu assassinat per ETA 
 
El PSC va homenatjar ahir Ernest Lluch en el 21è aniversari del seu assassinat per part d’ETA. Després 
que la pandèmia impedís l’any passat aquest acte de reconeixement a l’exministre i exdirigent 
socialista, el cementiri de Maià de Montcal, on està enterrat, va tornar a reunir ahir familiars, amics i 
companys de militància, que el van recordar i li van dedicar paraules d’elogi. Entre els assistents hi 
havia l’expresident de la Generalitat José Montilla i la portaveu socialista al Parlament, Alícia Romero. 
Els dirigents socialistes van definir Ernest Lluch com «un socialista valent i exemplar» i van recordar el 
seu «compromís i defensa dels valors socialistes, com la igualtat i la justícia social». La diputada al 
Parlament i primera secretària del PSC a Girona, Sílvia Paneque, va defensar l’«herència política» 
d’Ernest Lluch. «Els socialistes gironins reivindiquem moltes vegades l’orgull de ser dipositaris del 
llegat polític d’Ernest Lluch. La seva memòria política, intel·lectual i territorial és per a nosaltres un dels 
béns més preuats i més sentits que tenim com a federació de les comarques gironines», va afegir. 
 
La néta d’Ernest Lluch va donar les gràcies a totes les persones que van assistir a l’acte, que «m’han 
permès conèixer el meu avi, ja que no em van donar l’oportunitat de conèixer-lo». L’homenatge va 
finalitzar amb una ofrena floral a la tomba del polític. També ahir, el president del Govern, Pedro 
Sánchez, va recordar la figura de Lluch, de qui va destacar, en un missatge a Twitter, el seu llegat a la 
sanitat pública i a favor del diàleg i la convivència. «Fa 21 anys ETA va assassinar al socialista Ernest 
Lluch, un referent polític que va vertebrar la sanitat pública del nostre país i va treballar sempre en 
favor del diàleg, la convivència i la concòrdia entre els espanyols i espanyoles. El seu llegat està avui 
plenament vigent». 

 
 

https://www.diaridegirona.cat/comarques/2021/11/22/psc-homenatja-ernest-lluch-maia-59799240.html
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Acte d'homenatge a Sabadell – 21 de novembre 
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Fa 21 anys ETA assassinava el polític socialista Ernest Lluch. Diputat i ministre de Sanitat, Lluch va 
ser un dels defensors del diàleg per solucionar el conflicte armat al País Basc. El matí del 21 de 
novembre una vintena de persones han recordat la seva figura convocats per l'entitat local, Memòria 
Socialista: 
 
"La voluntat és recordar una persona que va ser assassinada per ETA en las seva lluita constant per 
la democràcia i la llibertat, una lluita en què va jugar un paper determinant com a diputat i ministre de 
Sanitat" ha explicat Antonio Rodríguez, coordinador de Federalistes d'Esquerres de Sabadell i 
membre de Memòria Socialista Sabadell. 
En l'acte s'ha llegit un manifest davant del monòlit amb el seu nom a la plaça de la Región de Murcia, 
al Parc Catalunya, recordant-lo com algú que "va lluitar pel diàleg incessablement". Un acte de record 
que es fa cada 21 de novembre 

 
 
 
22 de novembre - Acte Homenatge a la plaça Ernest Lluch, Hospitalet de Llobregat. 
  
Notícia: L’Hospitalet manté viu el record d'Ernest Lluch 

https://www.l-h.cat/detallNoticia.aspx?1nhFKXtaBhAM46v923vqazCehCbISVrKCT5zVZA1BdPy7yYqazB
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Ernest Lluch vivia al barri de Les Corts, de Barcelona, en una zona molt pròxima a L’Hospitalet, ciutat 
a la qual se sentia molt vinculat.Aquesta tarda s’ha fet l’ofrena institucional en memòria d’Ernest Lluch, 
amb motiu dels 21 anys de la seva mort, el 21 de novembre de l’any 2000 a mans d’ETA. Tot just fa 
10 anys que la banda terrorista va abandonar les armes. L’acte, que s’ha fet a la plaça que porta el 
nom del polític desaparegut, ha comptat amb la participació del primer tinent d’alcaldia, Francesc 
Josep Belver, d’una de les filles d’Ernest Lluch, Rosa Lluch, i els vicepresidents de la Fundació Ernest 
Lluch i Nebot, Josep Maria de Carreras i Enric Lluch. 
A l’acte també hi eren en representació del PSC, Cristian Alcázar; d’ERC, Xavier Mombiela, i de 
LHECP, Anna González. També han participat representants de diferents forces polítiques i entitats 
ciutadanes.Tots ells han dipositat flors davant la placa que es va instal·lar a la plaça d’Ernest Lluch 
l’any 2015, amb motiu dels 15 anys de la seva mort. 
 
En el decurs de l’acte, el grup de cambra Lilim, format per alumnes de l’Escola de Música Centre de 
les Arts de L’Hospitalet han interpretat el Primer moviment del concert per a dos violoncels d’Antoni 
Vivaldi. 
 
Ernest Lluch vivia al barri de Les Corts, de Barcelona, en una zona molt pròxima a L’Hospitalet, ciutat 
a la qual se sentia molt vinculat. La seva filla ha destacat avui que li agradava molt l’activitat social i 
comercial de Collblanc i que per això freqüentava molt aquest barri de la ciutat. També ha agraït el 
record que la ciutat té del seu pare, ja que L’Hospitalet l’ha dedicat una plaça, una escola i l’estació de 
la Línia 5 del Metro. Francesc Josep Belver ha defensat el llegat d'Ernest Lluch i ha destacat que el 
van matar per simplement defensar el diàleg. 
 
Durant la pandèmia s’ha recordat molt la figura d’Ernest Lluch com a impulsor de l’actual model de 
sanitat pública universal a Espanya, a través de la Llei General de Sanitat. Entre altres, també va crear 
el Consell Interterritorial, l’organisme que coordina les actuacions de les comunitats autònomes en 
matèria de salut. 
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Ofrena floral a Sant Cugat del Vallès - PSC Sant Cugat del Vallès 28 de Novembre 
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Publicacions 
 
 
Enguany s’ha fet un esforç important per a publicar el llibre de Diàlegs de la desena edició, 
corresponent als Diàlegs 2020. S’ha seguit editant online la Memòria de 2020 (tant d’activitats com 
económica), així com el llibre corresponent al Cicle de Diàlegs de València en co-organització amb 
l’IVIE. 
 

Títol. Diálogos sobre Un mundo en combustión 
Autor: Diversos. Coord. a càrrec de Jordi Ferrer i Ferriol Sòria 
Edita: Milenio. 2021 
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Títol: Ciclo sobre Deporte Economía y Salud: ¿Unas nuevas regles de juego? 
Autor: Diversos. Edició IVIE – Fundació Ernest Lluch 
Edita: IVIE – Fundació Ernest Lluch 2021 
 
 
 

   
 
 

 
 

Títol: MEMÒRIA 2020 
Autor: Fundació Ernest Lluch 
Edita: Fundació Ernest Lluch. 2021 
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Memòria d’activitats 2021 
 
 

SECCIONS  ARAGONESA i VALENCIANA 
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Secció Aragonesa 
 
 
 
>>> Presentació de 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 Memorial del Contador Luis Ortiz a Felipe II. En recuerdo de Ernest Lluch. És el número 36 
de la col·lecció amb el record a Lluch. Presentat el 21 d’octubre de 2021 a la Biblioteca Nacional amb 
Miguel Herrero i Rodríguez de Miñón , Lucinio Muñoz, Alfonso Sánchez Hormigo i Pedro 
Schwartz 
 
Amb l'edició d'aquest volum, la col·lecció Clàssics de el pensament econòmic espanyol vol retre 
homenatge al professor Ernest Lluch publicant un dels treballs als quals va dedicar les seves últimes 
investigacions abans del seu assassinat a mans de la banda terrorista ETA: la recerca i troballa del 
manuscrit enviat pel comptador Luis Ortiz a Felip II l'any 1558, i els estudis que va dedicar a Ortiz entre 
el 1998 i el 2000. 
 

 
 

Taula rodona en homenatge a Ernest Lluch  
a la Biblioteca Nacional (Madrid) 
 
El dijous 21 d'octubre a les 18:30h, a la sala d'actes de la Biblioteca Nacional d'Espanya (Madrid) i en 
streaming, va tenir lloc la presentació de la publicació del Memorial del Contador Luis Ortiz a Felipe 
II, en un acte en record a Ernest Lluch en el que h van participar: Lucinio Muñoz Muñoz, Pedro 
Schwartz Girón i Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón.  
 
 
Memorial del Contador Luis Ortiz a Felipe II, en record a Ernest Lluch 
 
Amb l'edició d'aquest volum, la col·lecció Clàssics de el pensament econòmic espanyol vol retre 
homenatge al professor Ernest Lluch publicant un dels treballs als quals va dedicar les seves últimes 
investigacions abans del seu assassinat a mans de la banda terrorista ETA: la recerca i troballa del 
manuscrit enviat pel comptador Luis Ortiz a Felip II l'any 1558, i els estudis que va dedicar a Ortiz entre 
el 1998 i el 2000. 
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La Biblioteca Nacional va ser un dels llocs preferits pel professor Ernest Lluch (Vilassar de Mar 1937- 
Barcelona 2000). Allà va trobar un dels textos del comptador Luís Ortiz (del 1558) que és el que ara es 
reprodueix en facsímil amb la col·laboració de la Biblioteca Nacional d'Espanya, juntament amb una 
transcripció que va fer l'Institut d'Espanya el 1970, una publicació a proposta de la Reial Acadèmia de 
Ciències Morals i Polítiques amb la col·laboració de la Fundació ICO i l'Institut d'Estudis Fiscals. 
 
L'obra va precedida per l'estudi introductori que el professor Ernest Lluch va realitzar per a una edició 
alemanya del Memorial i que va actualitzar l'any 1999 per al  tercer volum de l'obra Economia i 
Economistes espanyols, dirigida pel professor Enrique Fuentes Quintana. Els drets han estat cedits 
per la família del professor Lluch, així com per la Fundació Ernest Lluch, als qui agraïm la seva 
col·laboració. 
 
La publicació d'aquest volum està dedicada a la memòria de qui va ser un dels principals investigadors 
de la història de el pensament econòmic espanyol i va col·laborar activament amb la col·lecció que ara 
recull una de les seves obres. El seu record és inesborrable per als que han tingut el privilegi de gaudir 
del seu magisteri i amistat. 
 
*Nota: notícia facilitada per la Biblioteca Nacional   
 
 
Fotos 
 
 

 
 

http://www.bne.es/es/Actividades/2021/10-octubre/en-torno-al-memorial-del-contador-luis-ortiz-a-felipe-ii-en-recuerdo-de-ernest-lluch.html?pagina=0
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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 4t cicle de diàlegs sota l’epígraf de Crisis y catarsis: 
lecciones del Covid-19 en els que la secció valenciana hi ha estat representada amb el patró 
Francisco Pérez. 
(veure Apartat Diàlegs) 
 
Fira del llibre a València 
 
Presentació Llibre Romà i Rossell el primer de tots. Joan Armangué a València amb presencia 
del patró Vicent Soler (veure Presentació llibre Joan Armangué) 
 

Universitat de València 

Homenatge anual a Ernest Lluch per part de la Universitat de València, Facultat 
Econòmiques. Amb la presència de Salvador Almenar i Vicent Soler.  

Metro València 
 
Participació a l’acte de bateig de la parada de Metro Valencia-Tarongers com a Tarongers-
Ernest Lluch. Amb la presència de Salvador Almenar i Vicent Soler. 
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Homenatge a València i inauguració parada de metro "Tarongers-Ernest Lluch" 
 
Dia: 18 de novembre a les 13h. 
Organitzen: Govern de la Comunitat Valenciana; Universitat de València-Facultat d’Economia; 
Fundació Ernest Lluch-Secció Valenciana 
 
Acte d'homenatge a Ernest Lluch, al 21è aniversari del seu assassinat per la banda terrorista ETA amb 
la presència de Salvador Almenar (President de la sección valenciana de la Fundació Ernest Lluch), 
sección valenciana de la Fundació i la presència dels Consellers d'Hisenda i Model Econòmic (Vicent 
Soler), de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat (Arcadi Espanya) i del president de la 
Generalitat Valenciana, Ximo Puig. Juntament amb l’excel.lentíssima rectora de la UV Mavi Mestre 
han participat dels actes d'homenatge a la facultat d¡econòmiques i parada de metro.  
 

 
 
Veure Vídeo: 
https://youtu.be/mgGsQ_lJd2o 
 

 
 

https://youtu.be/mgGsQ_lJd2o
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Aquest any, a més de la tradicional ofrena floral a la cantonada del C/ Ernest Lluch (Campus de 
Tarongers), s'inaugurarà la parada del metro "Tarongers-Ernest Lluch", amb la presència dels 
Consellers d'Hisenda i Model Econòmic (Vicent Soler), de Política Territorial, Obres Públiques i 
Mobilitat (Arcadi Espanya) i del president de la Generalitat Valenciana, Joaquim Puig. 
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Cronologia d’Activitats 2021 
 
En ordre cronològic els actes que s’han desenvolupat han estat els següents: 
 

Gener 
 
Presentació Justificacions 
 
Dia 20 
Presentació Llibre Romà i Rossell, el primer de tots d’Ernest Lluch 
Reus – Centre de lectura de Reus 
 
Dia 20 
Presentació Llibre Romà i Rossell, el primer de tots d’Ernest Lluch 
Figueres - Biblioteca de Figueres 
 
Dia 21 
Presentació Llibre Romà i Rossell, el primer de tots d’Ernest Lluch 
Palafrugell – Biblioteca de Palafrugell 
 

Febrer 
 
Dia 1 
Inici Convocatòria propostes Beca de Recerca 2021 

Dia 26 
XVI Jornada Ernest Lluch de Ciències Polítiques i Socials 2021 
La tempesta perfecta: crisi de salut pública, climàtica i social.  
 

Març 
 
Dia 5 
Sessió Ordinària Patronat de la Fundació Ernest Lluch 
 
Dia 8 
Vida i obra d’Ernest Lluch 
IES Ernest Lluch  
 
Dia 9 
Vida i obra d’Ernest Lluch 
IES Ernest Lluch  
 
Dia 11 
Fi del termini de convocatòria de propostes de la Beca de Recerca Ernest Lluch 
 
Dia 15 
Vida i obra d’Ernest Lluch 
IES Ernest Lluch  
 
Dia 11-18 

3. Històric Cronològic d’Activitats 2021 
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Reunió del jurat de la comissió acadèmica per valorar les propostes de la Beca de Recerca 
Ernest Lluch 
 
 
 
Dia 22 
Comunicat de la comissió acadèmica de la Fundació atorgant la Beca Ernest Lluch a Clara 
Sarasa Aznar 
 
Dia 25 
Presentació Llibre Romà i Rossell, el primer de tots d’Ernest Lluch 
Vic – Llibreria Muntanya de Llibres 
 

Abril 
 
19 d’abril –  
Diàleg 1 Vilassar - El futur del turisme en temps de pandèmia 
Xavier Font – Montserrat Candini 
 
Dia 26 
Fi termini presentació treballs Premi de Batxillerat 
 

Maig 
 
Dies 2-18 de maig 
Deliberació Jurat treballs Premi de Batxillerat 

Dia 26 
Lliurament del Premi Ernest Lluch de Ciències Socials i Polítiques 2021 
Es va atorgar el XVI Premi Ernest Lluch de Ciències Socials i Polítiques,  
 
Dia 31 
Presentació Llibre Romà i Rossell, el primer de tots d’Ernest Lluch 
Sala d’actes de la Seu de la UGT a Barcelona amb Josep maria carreres, Rosa Lluch, Anton 
Costas, Camil Ros i Joan Armangué. 
 

Juny 
 
Dia 1 
Vida i Obra d’Ernest Lluch – CEIP Abrera. 
 
Dia 7 
Diàlegs AMB 1 – IMV: una mirada des del disseny 
Milagros Paniagua – Manuel Aguilar 
 
Dia 9 
Diàlegs AMB 2 – Impactes de l’IMV en la reducció de desigualtats: pobresa i mercat de treball 
Olga Cantó – José Antonio Noguera 
 
Dia 9 
Jornada de Portes Obertes a l’Arxiu Ernest Lluch i Martín  
Vídeo homenatge divulgatiu -Jornada de portes obertes de l’Arxiu Ernest Lluch i Martín. 
 
Dia 11 
Diàlegs AMB 3 - La governança de l’IMV: una mirada des dels qui l’han de gestionar 
Lluis Torrens – Amparo González 
  

http://fundacioernestlluch.org/ca/activitat/jornada-portes-obertes-arxiu-fundacio-ernest-lluch


 

 
153 

Juliol 
 
Dia 13 
Jornada sobre Municipis 2021 i emissió dels vídeos sobre: 
El món local davant la transició ecològica 
Alexander Heschlinger – Mar Isla, - Blanca Martínez de Foix, Pere Aguiló, Albert Camps 
 
Dia 25 
Inauguració de la parada de Metro Ernest lluch – línia 5 Metro de Barcelona 
 

Agost 
 
40è Festival de Músiques de Torroella de Montgrí   
 

Setembre 
 
Dia 1-15  
Actualització de l’Arxiu Ernest Lluch 
 
Dia 18 – Homenatge a Erest Lluch a Vilassar 
Diàleg 2 Vilassar . Pensament econòmic avui a propòsit de la presentació del llibre Romà i 
Rossell el primer de tots, d’Ernest Lluch, amb Joan Armangué i Manuel Mas – Diàleg a 
Vilassar de Mar. 
 
Dia 27 
Diàlegs IVIE1 -València Cicle Crisi i Catarsi: lliçons de la COVID 19 
Diàleg 1 -La economía y la política económica, durante y después del Covid-19 
Pablo Hernández de Cos - Cristina Herrero 
 
Dia 30 
Diàlegs Tardor Macaya – Desigualtat Ampliada: salut i societat post-COVID  
Diàleg 1 - Determinants de la salut i desigualtats en salut post COVID: implicacions pels 
sistemes nacionals de salut 
Michael Marmot – Guillem López Casasnovas 
 

Octubre 
 
Dia 1 
Diàlegs IVIE2 -València Cicle Crisi i Catarsi: lliçons de la COVID 19 
Diàleg 2 ¿El mundo y Europa, en crisis permanente? Lecciones de la historia 
Enriqe Feas – Susana Malcorra 
 
Dia 7 
Diàlegs Tardor Macaya – Desigualtat Ampliada: salut i societat post-COVID  
Diàleg 2 – Quines són les polítiques més adequades per reduir les desigualtats de salut 
després de la COVID 
Vicente Ortún – Rosa Urbanos 
 
Dia 15 
Diàlegs IVIE3 -València Cicle Crisi i Catarsi: lliçons de la COVID 19 
Diàleg 3 - ¿Es todavía evitable una crisis climàtica? 
Xabier Labandeira – Lara Lázaro 
 
Dia 21 
Diàlegs Tardor Macaya – Desigualtat Ampliada: salut i societat post-COVID  
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Diàleg 3 - Sostenir l’estat del benestar després de la COVID: bases per a lluitar contra 
l’ampliació de la desigualtat, amenaces i oportunitats. 
Francisco Pérez – Ana Revenga 
 
Dia 21 
Presentació del llibre: Memorial del Contador Luis Ortiz a Felipe II, en recuerdo a Ernest Lluch. 
Biblioteca Nacional. Col·lecció Clàssics de el pensament econòmic espanyol  
 
Dia 22 
Presentació Llibre Romà i Rossell, el primer de tots d’Ernest Lluch 
Fira del Llibre de València , amb Pablo Cervera, Vicent Soler i Joan Amangués. 
 
 
Dia 27 
Presentació Llibre Romà i Rossell, el primer de tots d’Ernest Lluch 
Congreso de los Diputados. Amb Antón Costas, Meritxell Batet, Joan Majó i Joan Armangué 
 
Dia 28 
Diàlegs Tardor Macaya – Desigualtat Ampliada: salut i societat post-COVID  
Diàleg 4 - Desigualtat i canvi climàtic. El retorn dels impactes de la humanitat en els 
ecosistemes 
Maria José Sanz – Humberto Llavador 
 
Dia 29 
Diàlegs IVIE 4 -València Cicle Crisi i Catarsi: lliçons de la COVID 19 
Diàleg 4 - ¿Qué sistema de salud para después del COVID 19? 
Beatriz González – Voro Peiró 
 

Novembre 
 
Dia 5 
Diàlegs IVIE 5 -València Cicle Crisi i Catarsi: lliçons de la COVID 19 
Diàleg 5 – Las crisis associades a la disrupción digital 
Núria Oliver – Andrés Pedreño 
 
Dia 5 
Homenatge a Lluch i Presentació Llibre Romà i Rossell, el primer de tots d’Ernest Lluch 
Torroella de Montgrí. Amb Josep Maria Carreras, Rosa Lluch i Joan Armangué. 
 
Dia 11 
Diàlegs Tardor Macaya – Desigualtat Ampliada: salut i societat post-COVID  
Diàleg 5 - El futur de la Salut Pública: riscos i oportunitats 
Beatriz González – Ildefonso Hernández 
 
Dia 12 
Sessió Ordinària Patronat de la Fundació Ernest Lluch 
 
Dia 12 
Diàleg 3 Vilassar - Polítiques, problemes i virtuts del Salari Mínim interprofessional 
Consuelo Chacartegui – Carles Campuzano 
 
Dia 18 
Diàlegs Tardor Macaya – Desigualtat Ampliada: salut i societat post-COVID  
Diàleg 5 - Dependències i envelliment: gestió de la vulnerabilitat ampliada 
Adelina Comas – Dolores Puga 
 
Homenatge a Ernest Lluch a València 
Inauguració metro Tarongers Ernest Lluch 
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Amb el conseller  d'Hisenda i Model Econòmi (Vicent Soler ), el de Política Territorial, Obres 
Públiques i Mobilitat (Arcadi Espanya) i del president de la Generalitat Valenciana, Joaquim 
Puig. 
 
Dia 19 
Seminari UB – Calculating Cartel Damages 
Maarten Pieter Schinkel 
 
Dia 19 
Concert de Santa Cecília en Memòria d’Ernest Lluch – Vilassar de Mar. 
Acte organitzat per l’Aula de Música de Vilassar de Mar 
 
Dia 21 
Homenatge a Ernest Lluch del PSC a Maià de Montcal 
Eulàlia Lluch, José Montilla, Josep Maria Carreras 
 
Homenatge a Ernest Lluch a Sabadell 
Acte organitzat pel PSC Sabadell i Federalistes d’Esquerres 
 
Dia 22 
Homenatge a Ernest Lluch a l’Hospitalet de Llobregat 
Francesc Josep Belver, Rosa Lluch, Josep Maria Carreras i Enric Lluch. 
 
Dia 24 
Diàlegs IVIE 6 -València Cicle Crisi i Catarsi: lliçons de la COVID 19 
Diàleg 6 – COVID 19, cultura y economia: efectos y transformaciones. 
Lourdes Moreno – Evelio Acevedo  
 
 
Dia 25 
Diàlegs Tardor Macaya – Desigualtat Ampliada: salut i societat post-COVID  
Diàleg 7 - Desigualtat educativa: la COVID com a accelerador d’escenaris futurs?  
Tracey Burns – Xavier Bonal 
 
 
Dia 29 
Jornada Economia i Futbol - La nueva organización del fútbol de la RFEF, el nuevo impulso 
del fútbol femenino e impactos económicos previstos (títol provisional) 
Eduardo Bandrés, Jaume García, Carles Murillo, Júlia Bosch 
 
 

Desembre 

Dia 2 
Diàlegs Tardor Macaya – Desigualtat Ampliada: salut i societat post-COVID  
Diàleg 8 - Innovació biomèdica I E-health: accelaradors de desigualtats socials? Gestió de 
potencials desigualtats provinents de les futures polítiques d’innovació y ehealth 
Clayton Hamilton – Els Torreele 
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