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

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

Promoure el diàleg com a estímul i com atreviment
Fomentar la reflexió a l’entorn de temàtiques que generen discursos
divergents als diferents territoris.
Copsar els instruments necessaris per al bon encaix i convivència territorial
Fomentar la recerca i la reflexió en aquest camp
Generar formació i transferència de coneixement
Proporcionar un instrument intel·ligent per a la resolució de conflictes

•

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

o

o

o

Memòria i arxiu: Aquest àmbit corresponent a l’eix fundacional té com a
finalitat principal la gestió del Fons i Arxiu Ernest Lluch, on s’inclou
correspondència i documentació personal i familiar, així com la compilació de
material generat per la participació d’Ernest Lluch als mitjans de comunicació.
També s’ha treballat per publicar la seva bibliografia completa, per aconseguir
uns volums complets d’homenatge acadèmic en el si de l’obra Miscel·lània, per
reeditar obres seves i fomentar els estudis biogràfics, les exposicions i les
monografies sobre la seva obra intel·lectual i política.
Acadèmic i universitari: L’actuació de la Fundació en aquest àmbit s’orienta a
partir d’una doble font de reflexió i treball. D’una banda, la reflexió orientada a
futur basada en el pensament i acció de Lluch i que es va concretant en l’estudi
de les relacions econòmiques, de benestar social, les relacions culturals i de
convivència i diàleg entre Catalunya, Espanya i Europa. D'altra banda,
l’actuació ve orientada per la pròpia obra de Lluch i essencialment pels treballs
que es proposava realitzar i que va deixar precisats en una Memòria que
establí poc abans de la seva mort. Es tracta, doncs, de seguir les seves
petjades i promoure, impulsar, estimular i ajudar a la recerca i a la realització
del que era fonamentalment l’especialitat i el camp d’interès universitari de
Lluch: la història del pensament econòmic. Així mateix, però, també hi entren
aquells àmbits acadèmics que de resultes de la seva tasca com a polític i
economista estudien la manera de conviure i relacionar-se entre els pobles
d’Espanya.
Cívic i polític: La Fundació promou estudis, conferències, seminaris i
publicacions entorn als temes que constituïren fonamentalment el compromís
cívic i polític de Lluch, amb un esperit obert i dialogant com el que ell mateix
exercí i predicà. Es tracta d’aprofundir en temes com la qualitat democràtica, el
diàleg, l’estat del benestar, la sanitat, el civisme i les solucions constitucionals.
Cultural i esportiu: Ernest Lluch fou també un home d’aficions i de passions,
individuals i 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.

