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Presentació 
 

 
"Si volguéssim definir en termes tradicionals la virtut prominent de l'home d'Estat, 
podríem afirmar que consisteix a comprendre el major nombre possible i la major 
varietat de realitats tal com aquestes realitats es mostren a les opinions dels ciutadans; 
i, al mateix temps, a ser capaç d'establir una comunicació entre els ciutadans i les seves 
opinions, de tal manera que el comú d'aquest món es faci evident". 
(Hanna Arendt, Princeton, 1953) 

 
La Fundació Ernest Lluch promou aquest cicle de 3 diàlegs sobre economia i política 
que compta amb l’assessorament i direcció del professor Esteve Oroval (Universitat de 
Barcelona) i que tenen en Vilassar de Mar, població natal d’Ernest Lluch i Martín, la 
seva seu, amb l’Ajuntament com a col·laborador inexcusable del mateix. 
 
L’objectiu del cicle 
 
És el d’aproximar l’economia a la ciutadania i fer-ho a través del diàleg, entès com a 
eina metodològica a través de la qual dues persones amb opinions expertes en 
economia però oposades o complementàries troben amb l’escolta atenta i la 
comprensió dels arguments de l’altre un espai d’entesa. Seguint aquest model es 
pretén realitzar 3 diàlegs que versin sobre temes d’actualitat i que interpel·lin 
directament al ciutadà. 
 
El saber acadèmic i el món local 
 
Un dels factors que van propiciar la gestació  d’aquest cicle era precisament la de 
promoure una activitat acadèmica fora de l’acadèmia i fer-lo fora de Barcelona, ciutat 
ben nodrida d’aquest tipus d’activitats. El fet d’ubicar la seu d’aquest cicle a Vilassar 
respon a diferents motivacions com ja hem comentat amb anterioritat però 
espacialment apropar el saber acadèmic a la ciutadania fora la metròpoli i 
descentralitzar l’emissió de saber a la proximitat local. 
 
El diàleg  
 
És un concepte que s’associa al llegat humanista d’Ernest Lluch, al mateix temps que 
esdevé un valor indispensable per a l’entesa entre persones i pobles. D’aquesta 
reflexió neix l’eix vertebrador de les activitats de la Fundació per tal de propiciar la 
generació de contingut que afavoreixi l’anàlisi, la recerca i la formació. El diàleg n’és 
el lema inspirador però també la metodologia. I és per això que el cicle és un 
Cicle de Diàlegs, on no hi ha moderador sinó la conversa intel·ligent de punts de vista 
diferents dels dialoguistes. Escoltar les raons de l’altre i assolir el doble objectiu 
d’aprendre i gaudir del contingut a l’hora que observar que el diàleg discrepant pot fer-
se des del respecte i escoltant, essent aquest també el missatge subjacent del cicle. 
 



 
En record d’Ernest Lluch 
 
 El tercer diàleg es farà el divendres 17 de novembre coincidint amb les vigílies dels 16 
anys del dia de l’assassinat d’Ernest Lluch. El Patronat assistirà a l’acte i es preveu 
comptar amb la participació de l’exconseller i Catedràtic d’Economia Andreu Mas-
Colell i d’Antón Costas, president del Cercle d’Economia i Catedràtic de Política 
Econòmica . I fer-ho com més li hagués agradat, amb un diàleg sobre la situació 
econòmica mundial d’avui.  
 
 
 
Especificitats del Cicle 2017 
 
• Es treballa per reeditar el cicle iniciat fa dos anys enrere amb la voluntat de 

realitzar un cicle de 3 xerrades. 
• Es tracta d’una activitat de la Fundació Ernest Lluch que compta amb 

l’assessorament i direcció del professor Esteve Oroval, i el suport i col·laboració de 
l’Ajuntament de Vilassar de Mar i de la Diputació de Barcelona. 

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

o 1r Diàleg =  divendres 28 d’abril 
o 2n Diàleg = divendres  26 de maig  
o 3r Diàleg =  divendres 17 de novembre 

• Lloc de realització dels diàlegs: Sala d’actes de la Biblioteca Ernest Lluch de 
Vilassar de Mar. 

• Hora: 19h. 
 
 
 
 



 
 

El Cicle de  Diàlegs a Vilassar de Mar 2017 

 
 
La relació del diàlegs d’enguany és la que segueix: 
 

 DIÀLEG1: (Divendres 28 d’abril 2017, a les 19 hores) 
L’economia mediàtica: alertes i manipulacions 
 

• Andreu Missé  
• Josep Maria Ureta  

 
 DIÀLEG2: (Divendres 26 de maig de 2017, a les 19 hores)  

El pensament econòmic i el capitalisme actual: crítica i reptes 
 

• Juan Torres López  
• Javier San Julian  

 
 

 DIÀLEG3: (Div. 17 de novembre de 2017, a les 19 hores)  
Democràcia i mercat: qui regula a qui? 
 

• Andreu Mas-Colell 
• David Vegara 

 
 



 
Diàleg 1: L’economia mediàtica: alertes i manipulacions 

 
Data: divendres 28 d’abril de 2017 
Hora: 19h 
Lloc: Biblioteca Ernest Lluch de Vilassar de Mar. C/ Sta Eulàlia 66-80. 08340 Vilassar 
de Mar 
Organitza: Fundació Ernest Lluch 
Col·labora: Ajuntament de Vilassar de Mar – Biblioteca Ernest Lluch de Vilassar de 
Mar- Diputació de Barcelona 
 
Descripció: Parlar d’economia ha esdevingut una necessitat i en alguns casos també 
una temeritat. Amb la crisi vam familiaritzar-nos amb nous vocables i conceptes que 
fins llavors pertanyien al llenguatge del gremi i dels experts. La continuada aparició en 
els mitjans de comunicació d’economistes, alguns amb voluntat divulgadora i d’altres 
amb pretensions predictives, han acabat per descontextualitzar els marcs interpretatius 
necessaris per tal que el ciutadà codifiqui la informació rebuda, amb el risc de 
manipulació que aquesta situació genera. La tasca de periodistes especialitzats en 
informació econòmica van donar pas a economistes amb dots comunicatives. A què es 
va deure aquest canvi? Quins aspectes econòmics s’han ressaltat de la crisi ençà i 
quins no hi ha tingut cabuda? Com s’informa d’economia en els mitjans de 
comunicació, aquí  i a altres indrets del món occidental? Aquestes i altres qüestions 
seran abordades per aquests dos gats vells del periodisme econòmic, que per 
trajectòria i coneixement ens garanteixen un diàleg amè i interessant. 
 
 
 
Dialoguistes: 
 

• Andreu Missé – Periodista i editor d’Alternativas Económicas 
• Josep Maria Ureta – Cap d’Economia de El Periódico 



 

 
 
 
 
 



Diàleg 2: El pensament econòmic i el capitalisme actual: crítica i reptes 
 
Data: divendres 26 de maig de 2017 
Hora: 19h 
Lloc: Biblioteca Ernest Lluch de Vilassar de Mar. C/ Sta Eulàlia 66-80. 08340 Vilassar 
de Mar 
Organitza: Fundació Ernest Lluch 
Col·labora: Ajuntament de Vilassar de Mar – Biblioteca Ernest Lluch de Vilassar de 
Mar- Diputació de Barcelona 
 
Descripció:  
Ideologia i economia, o com l’una condiciona l’altra. Què ha condicionat més a qui al 
llarg de la història i en quin punt ens trobem en l’actualitat? En un moment incert com 
l’actual, amb l’economia mundial a l’expectativa de l’era Trump i un capitalisme 
financer poc concernit amb el benestar de les persones resulta pertinent preguntar-nos 
sobre si determinats pensaments econòmics poden posar en risc la democràcia, o si 
precisament aquesta requereix també de pensaments econòmics afins que la 
promoguin i avalin. Si com el professor Torres sosté en el seu darrer llibre, l’estudi de 
l’economia no té per objectiu l’adquisició d’un conjunt de receptes preparades per als 
problemes econòmics sinó l’aprendre a no deixar-se enganyar pels economistes, es 
pressuposa que el marc ideològic, conceptual i interpretatiu de l’economia hi juga un 
paper important. Quin és el paper del pensament econòmic en el marc de la docència i 
l’aprenentatge dels economistes? Per què sembla no tenir-hi cabuda en el context del 
capitalisme actual? Aquestes i altres qüestions centraran un diàleg d’allò més 
interessant entre el catedràtic d’economia de la Universidad de Sevilla, Juan Torres 
López i el professor d’història del pensament Econòmic de la Universitat de Barcelona, 
Javier San Julián. 
 

 
 
 
Dialoguistes: 
 

• Juan Torres López. Catedràtic d’Anàlisi Econòmica i Economia 
Política a la Universidad de Sevilla 

• Javier San Julián. Professor d’Història del Pensament Econòmic de 
la Universitat de Barcelona 



 
 
 
 
 
 



Diàleg 3: Democràcia i mercat: qui regula a qui? 
 
Data: divendres 17 de novembre de 2017 
Hora: 19h 
Lloc: Biblioteca Ernest Lluch de Vilassar de Mar. C/ Sta Eulàlia 66-80. 08340 Vilassar 
de Mar 
Organitza: Fundació Ernest Lluch 
Col·labora: Ajuntament de Vilassar de Mar – Biblioteca Ernest Lluch de Vilassar de 
Mar- Diputació de Barcelona 
 
Descripció:  
Una de les qüestions més recurrents en els debats sobre economia, però no per això 
menys oportuns o convenients, es la relació entre estats democràtics i mercats 
financers. Qui regula a qui, avui dia en el món occidental? Els mercats als estats o els 
estats als mercats? Quina capacitat real tenen les democràcies liberals on vivim per 
regular-los? Una qüestió que en el context actual bé mereix una mirada llarga i sàvia 
de l’abast real del fenomen i del que hi està en joc. Per això plantegem aquest darrer 
diàleg del Cicle 2017 com un homenatge a Ernest Lluch en el 17 aniversari de la seva 
mort i el 15è aniversari de la creació de la Fundació Ernest Lluch. I preveiem fer-ho 
amb la participació de dos economistes de prestigi com són l’Andreu Mas-Colell i en 
David Vegara. 
 
Dialoguistes: 
 

• Andreu Mas-Colell. Catedràtic d’Economia a la Universitat Pompeu 
Fabra. Conseller d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació 
(2000-2003) i d'Economia i Coneixement (2010-2016) de la 
Generalitat de Catalunya 

• David Vegara. Economista i conseller del Banc de Sabadell. 
Secretari d'Estat d'Economia del govern d'Espanya (2004-2009) 
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