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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 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 
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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. 



4 

 

 

 
 
 

Memòria d’activitats 2022 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

2. Memòria detallada d’activitats 
per àmbits temàtics 

 
CATALUNYA 
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El SETSS homenatja Ernest Lluch a Barcelona – 17 de març 

 
El dissabte 2 d’abril al matí va tenir lloc a l’Hospital Santa Creu i Sant Pau de Barcelona, la I Jornada 
de Professionals del SETSS (Sociedad Española de Técnicos Superiores Sanitarios), en el transcurs 
de la qual es va homenatjar a la figura d’Ernest Lluch. I es que la junta directiva de la Societat 
Espanyola de Tècnics Superiors Sanitaris va decidir en sessió extraordinària el dia 17 de març de 
2022 concedir el primer premi d’honor d’aquesta entitat al qui fou Ministre de Sanitat 1982-86. 
 
Per aquest motiu, a l’acte d’homenatge de dissabte, es va comptar amb la presència d‘Enric Lluch, 
videpresident de la Fundació Ernmest Lluch i nebot, qui va realitzar una breu intervenció i va recollir  
el premi. Es tracta de l’escultura ‘Espiell’ dels escultors Joaquim Falcó i Meritxell Tembleque, que 
porta l’inscripció “Ernest Lluch: La teva obra del 1984 segueix viva i inacabada”. En paraules dels 
organitzadors, d’aquesta manera es reconeix que, sota el seu mandat es va aprovar l’Ordre del 
Ministeri de Sanitat i Consum de 14 de juny de 1984 sobre competències i funcions dels tècnics 
especialistes que suposava l’habilitació dels actuals tècnics superiors sanitaris. Una efemèride que 
ressona en el moment actual, en què els Tècnics Superiors Sanitaris es troben lluitant per 
l’actualització de la seva formació a grau universitari. 
 
Pots accedir als vídeos següents: 
 

 
 
 
 
  

EIX INSTITUCIONAL 
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1) Video-homenatge transmès durant l’acte 

 
https://www.youtube.com/watch?v=w-7yWrc5a7U&t=3s 
 

 
 
2) El video d’entrega del Premi d’Honor a Enric Lluch, vicepresident de la Fundació 

 
https://www.youtube.com/watch?v=vyiK9XxYagQ&t=1s 

 

 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=w-7yWrc5a7U&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=vyiK9XxYagQ&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=w-7yWrc5a7U&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=vyiK9XxYagQ&t=1s
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La Fundació i el Ministeri de Sanitat obren noves vies de 
col.laboració 
 
Trobada al Minsiteri de Sanitat amb la Minsitra Carolina Darias 
 
La ministra de Sanitat, Carolina Darias, i representants de la Fundació Ernest Lluch han mantingut 
avui 22 de juny de 2022 una reunió en seu ministerial en què han acordat obrir noves vies de 
col·laboració i entesa entre les dues institucions. 
 

 
 
La Fundació ha traslladat així mateix a la ministra algunes de les principals línies d’acció i 
projectes de futur, coincidint amb el vintè aniversari des del naixement de la Fundació, el 2002, i 
han agrait a la minsitra la trobada i la voluntat de projectar a futur les preocupacions d’Ernest 
Lluch en l’àmbit de la salut. 

 
Al costat de la ministra de Sanitat, també han participat a la trobada el president de la Fundació 
Ernest Lluch, Joan Majó; el director gerent de la Fundació, Ferriol Soria; i el membre del 
Patronat, Jaume Puig-Junoy. 
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La Presidenta del Congrés dels Diputats, Meritxell Batet, visita la 
Fundació Ernest Lluch 
 
La Presidenta va deixar unes paraules escrites al llibre d'honor de la Fundació 
 
El passat dissabte 2 de juliol, la presidenta del Congrés dels Diputats, Meritxell Batet, va visitar 
la Fundació Ernest Lluch on fou rebuda pel President Joan Majó, els vicepresidents Ernest Lluch 
i Josep Maria Carreras i membres del Patronat de la mateixa com Joaquim Llach o Manuel Mas, 
i la responsable de secretaria Esther Fraile. 
 

 
 
Batet va firmar al llibre d’honor de la Fundació i va deixar palesa la necessitat de seguir recordant 
la figura del Lluch pels valors que encarnava i com a mirall de futur per a un compromís de vocació 
de servei públic que cal reivindicar. 
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Els responsables de la Fundació van poder compartir amb la Presidenta Batet les activitats de la 
Fundació i els projectes de futur que es projecten, des de la seu de Vilassar de Mar, cap a Catalunya, 
Espanya i Europa. 
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La ministra Carolina Darias visita la Fundació i anuncia la signatura 
d’un conveni de col.laboració entre ambdues institucions 
 

 
 
Dijous 19 de setembre la ministra de Sanitat, Carolina Darias, ha visitat la Fundació Ernest Lluch a 
Vilassar de Mar on ha pogut conèixer el llegat del que va ser ministre de Sanitat entre els anys 1982 i 
1986. 
 
La ministra ha assegurat que és tot un honor visitar la Fundació i ha agraït la feina de la Fundació a la 
contribució de mantenir viu el llegat d’Ernest Lluch. Darias ha destacat la figura d’Ernest Lluch com a 
“far de la Sanitat pública al nostre país”. 
 
“Volem continuar treballant en aquest reconeixement al que va significar i significa avui Ernest Lluch, 
perquè les seves idees i el seu llegat és més viu que mai. No només per la legislació sanitària del 
nostre país, que és la Llei General de Sanitat pública de l’any 1986, sinó també als reptes presents i 
de futur del Sistema Nacional de Salut (SNS) que va apuntar fa temps”, ha afirmat Darias. 
En aquesta col·laboració, la ministra ha comunicat que a la visita d’avui s’ha concretat que el mes 
d’octubre vinent se signarà un conveni de col·laboració entre la Fundació i el Ministeri de Sanitat per 
continuar aprofundint en el coneixement de la figura d’Ernest Lluch i els desafiaments del Sistema 
Nacional de Salut. 
 
A més, Darias ha anunciat que al mes de novembre se celebraran unes jornades al voltant de Lluch i 
els reptes de futur de l’SNS. Unes jornades de reflexió compartida que la ministra farà extensiva als 
membres del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut per continuar parlant del present i 
futur de la sanitat pública juntament amb una institució de referència com aquesta Fundació. 
 
A la visita a la seu la ministra ha estat rebuda pel president de la Fundació Ernest Lluch, Joan Majó els 
vicepresidents, Enric Lluch, i Josep Maria Carreras, els patrons Joaquim Llach, Jaume Puig Junoy i el 
director Ferriol Sòria. A més, van assistir a la trobada el conseller de Sanitat de la Comunitat 
Valenciana, Miguel Mínguez; i el conseller de Sanitat de Castella-la Manxa, Jesús Fernández Sanz, 
entre altres autoritats. 
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La ministra així mateix ha visitat l’Arxiu Ernest Lluch on se li ha mostrat entre d’altres el primer 
esborrany de la Llei General de Sanitat que la Fundació conserva i ha signat al llibre d’honor de la 
Fundació Ernest Lluch. 
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Amb aquesta visita, el Ministeri de Sanitat i la Fundació Ernest Lluch avancen en la col·laboració que 
les dues entitats mantenen per afavorir el diàleg i l’ampliació del coneixement, dos valors que Ernest 
Lluch va defensar durant tota la vida i la carrera. 
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La Fundació Ernest Lluch i el ministeri de Sanitat signen un conveni 
marc de col.laboració 
 
El conveni ha de servir per a la organització d'activitats científiques, 
professionals i de difusió del coneixement de làmbit sanitari 
 

 
 
La ministra de Sanitat, Carolina Darias, i el president de la Fundació Ernest Lluch, Joan Majó, van 
signar el passat dilluns 21 de novembre de 2022 un conveni de col·laboració amb l’objecte 
d’organitzar activitats científiques i professionals i de difusió del coneixement de l’àmbit sanitari. 
Aquesta firma es produeix en un dia de significat especial per a ambdues institucions, pel 22è 
aniversari de l’assassinat de l’exministre de Sanitat. 
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A l’acte de firma hi van assistir la ministra de Sanitat, Carolina Darias, la secretaria general del ministeri 
de Sanitat, Sílvia Calzón, el president de la Fundació Ernest Lluch, Joan Majo, el vicepresident de la 
Fundació, Josep Maria Carreras, la vocal de sanitat de la Fundació, Simone Léger i el director de la 
Fundació, Ferriol Sòria. 
 

 
 
En unes declaracions posteriors la ministra va glossar l’objecte del conveni: Clica AQUÍ 
 

 
  

https://twitter.com/sanidadgob/status/1594793683744083969?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1594793683744083969%7Ctwgr%5Ef9314c360b135430b0558a5126f2588af127448f%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.fundacioernestlluch.org%2Fla-fundacio-ernest-lluch-i-el-ministeri-de-sanitat-signen-un-conveni-marc-de-col-laboracio%2F
https://twitter.com/sanidadgob/status/1594793683744083969?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1594793683744083969%7Ctwgr%5Ef9314c360b135430b0558a5126f2588af127448f%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.fundacioernestlluch.org%2Fla-fundacio-ernest-lluch-i-el-ministeri-de-sanitat-signen-un-conveni-marc-de-col-laboracio%2F
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Acte de Celebració dels 20 Anys d’Activitat de la Fundació Ernest Lluch 
 
El M.H. President Aragonès presideix l’Acte de celebració dels 20 anys 
d’activitat de la Fundació Ernest Lluch 
 
L’acte es va dur a terme a la seu de la Fundació a la Biblioteca Ernest Lluch de 
Vilassar de Mar 
 

 
 
El passat 19 de novembre va tenir lloc un emotiu acte de celebració dels 20 anys d’activitat de la 
Fundació Ernest Lluch a la seu de la Fundació de la Biblioteca Ernest Lluch, a Vilassar de Mar 
(Barcelona). 
Abans d’iniciar l’acte es va rebre al MH president de la Generalitat a la Biblioteca Ernest Lluch per part 
dels membres de la comissió executiva de la Fundació i la directora de la Biblioteca (Sol Teixidó) i 
aquest va firmar al llibre d’Honor de la Fundació. 
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Projecte “Diàlegs” de la Fundació Ernest Lluch 
 
 
Diàlegs 2022 
Nusos de la democràcia: nou aire pel sistema 
 

 

EIX DIÀLEG 
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Argumentari 
 
“Nusos de la democràcia: nou aire pel sistema” 
 
El filòsof presocràtic Anaxímenes plantejava que l’aire era l’arkhé o principi de tot, però la seva 
presència ubiqua i intangible el converteix paradoxalment en una absència que ens permet oblidar-lo 
fàcilment. Aquesta intangibilitat però, avui s’esquerda. Els efectes de la contaminació de l’aire, la crisi 
climàtica, la crisi sanitària o la transició econòmica ecològica són fenòmens interrelacionats que 
evidencien, també, una crisi política, social i econòmica en el si del nostre sistema democràtic, 
occidental capitalista. Però el sistema democràtic, sovint percebut com un arkhé robust, que tot ho crea 
i aguanta, invisible com l’aire, pot estar en risc. Com les partícules nocives de l’atmosfera que no veiem, 
ens podem trobar una democràcia que esdevingui un sistema en suspensió, fràgil davant d’un mal aire. 
 
Cal adreçar doncs els grans nusos democràtics i aterrar-los sectorialment perquè les democràcies no 
són ens abstractes sinó que capil.laritzen en el dia a dia de la població. Com de fràgils són avui igualtat, 
llibertat i fraternitat? Com seguir protegint-nos, respirant i sobrevivint junts? Semblaria que en aquest 
moment cal donar aire nou a les democràcies que poden estar en risc. El món ha canviat, El cicle 
buscarà reflexionar sobre com fer precipitar els elements d’alerta d’aquesta democràcia en suspensió 
i com deslligar els nusos que ara la tenallen. 
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Diàlegs 2022 - Nusos de la democràcia: nou aire pel sistema 
 

DIÀLEG 1 
 

 
 
D1. La nova geopolítica. Les opcions de la democràcia Europea  
6 d’octubre – 18.00-19.30 
 

• Arancha González Laya – Degana de l’Escola d’Afers Internacionals de París (PSIA). 
Ministra d’Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació del Govern d’Espanya (2020 – 2021) 

• Sylvie Kauffmann – Directora editorial i columnista del diari Le Monde 
 
DIÀLEG 2 
 

 
 
D.2. Estratègies sostenibles de finançament de la democràcia. Perspectives econòmiques de 
l’economia d’Espanya i Europa  
13 d’octubre– 18.00-19.30 
 

• Santiago Lago– Catedràtic al Departament d’Economia Aplicada a la Universitat de Vigo. 
Investigador sènior de FUNCAS. Membre de la Comissió d’experts per a la reforma del 
finançament autonòmic i del Comitè d’experts per a la reforma del sistema tributari 

• Teresa García-Milà – Catedràtica del Departament d’Economia i Empresa a la Universitat 
Pompeu Fabra i directora de la Barcelona School of Economics. Membre del Consell 
assessor d’assumptes econòmics del Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital 
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DIÀLEG 3 
 

 
 
D3. Les democràcies i els reptes i costos de la transició energètica. Qui i com ho pagarem?  
20 d’octubre– 18.00-19.30 
 

• Xabier Labandeira – Catedràtic d’Economia a la Universitat de Vigo. Director del think tank 
Economics for Energy. Investigador afiliat al Center for Energy and Environmental Policy 
Research (CEEPR) del MIT de Massachusetts 

• Mar Reguant, Associate Professor of Economics at Northwestern University (Chicago) i 
Research Fellow at the Barcelona School of Economics. 

 
DIÀLEG 4 
 

 
 
D4. Privacitat, tecnologia, poder i democràcia 
27 de octubre – 18.00-19.30 
 

• Lucía Velasco – Economista experta en l’impacte social de la tecnología. Directora de 
l’Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad (ONTSI) del Ministerio d’Asuntos 
Económicos y Transformación Social (2021- Juny 2022) 

• Txetxu Ausín – Científico Titular del Instituto de Filosofía, Grupo de Ética Aplicada, Centro 
de Ciencias Humanas y Sociales (CCHS – CSIC)  
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DIÀLEG 5 
 

 
 
D5. Els nusos de la Justícia 
3 de novembre – 18.00-19.30 
 

• Garbiñe Biurrun Mancisidor – Magistrada. Presidenta de la Sala Social del Tribunal 
Superior de Justícia del País Basc (2009-2026) 

• Francisco Caamaño Domínguez – Catedràtic de dret constitucional de la Universitat de la 
Corunya. Ministre de Justícia (2009 – 2011) 

 
DIÀLEG 6 
 

 
 
D.6. Nusos de la deliberació democràtica: noves institucionalitzats 
10 de novembre – 18.00-19.30 
 

• Daniel Innerarity – Catedràtic de Filosofia Política, investigador Ikerbasque a la Universitat 
del País Basc i titular de la càtedra Intel·ligència Artificial i Democràcia a l’Institut Europeu de 
Florència 

• Clara Serra –Investigadora a l’ADHUC de la Universitat de Barcelona Filòsofa. Activista 
feminista  
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DIÀLEG 7 
 

 
 
D7. L’estat del sistema de salut: Anàlisi d’un pilar bàsic de confiança en el sistema democràtic 
17 de novembre – 18.00-19.30 
 
Introducció de Beatriz González López-Valcárcel – Catedràtica de Mètodes Quantitatius en 
Economia i Gestió de la Universitat de Las Palmas de GC 

• Fernando Rodríguez Artalejo – Catedràtic i Director del Departament de Medecina 
Preventiva i Salut Pública a la Universitat Autònoma de Madrid (UAM) Expert de l’equip 
d’evaluació independient del desenvolupament del Sistema Nacional de Salud (SNS) davant 
la COVID-19. 

• José Maria Abellán, Catedrátic d’Economia Aplicada de la Universitat de Murcia 
 
DIÀLEG 8 
 

 
 
D.8. El nus camp-ciutat-metròpoli – Implicacions cíviques i democràtiques de la gestió del 
territori  
24 de noviembre – 18.00-19.30 
 

• Oriol Nel.lo – Professor del Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de 
Barcelona. 

• Vanesa Freixa – Activista rural. Directora de l’Escola de Pastors de Catalunya (2009 – 2016) 
i d’Obrador Xisqueta. 
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Diàleg x Diàleg 
Cicle al CaixaForum Macaya 

 Barcelona 2022 
 

 

 
 
 
DIÀLEG 1 
 
 

 
 
 
D1. La nova geopolítica. Les opcions de la democràcia Europea  
6 d’octubre – 18.00-19.30 
 
El canvi climàtic, la transició ecològica i energètica, les derivades geoestratègiques de la 
guerra d'Ucraïna o la gestió dels impactes de la COVID-19 estan configurant una nova 
geopolítica en la qual la democràcia europea ha de saber trobar-hi el seu lloc. Quines són les 
opcions de la democràcia europea en el nou context geopolític mundial? 
 

• Arancha González Laya – Degana de l’Escola d’Afers Internacionals de París (PSIA). 
Ministra d’Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació del Govern d’Espanya (2020 – 
2021) 

• Sylvie Kauffmann – Directora editorial i columnista del diari Le Monde 
 
  

Diàleg 1 
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Crònica 
 
Arancha González Laya y Sylvie Kauffmann obren el cicle de diàlegs 
“Nusos de la Democràcia” parlant de la nova geopolítica europea 
 
Primer diàleg del cicle de tardor "Nusos de la democràcia 
 

 
 
L’exministra d’Exteriors i actual degana de l’Escola d’Afers Internacionals de París SciencePo (Psia), 
Arancha González Laya, va instar a la Unió Europea a estar més alerta davant el conflicte a Ucraïna, 
“incloent-hi les armes si cal i incloent-hi una guerra per defensar la nostra manera de ser”, ha afegit. 
Així es va pronunciar ahir dijous 6 d’octubre al primer diàleg del cicle ‘Nusos de la democràcia’, 
coorganitzada per la Fundació Ernest Lluch i l’Observatori Social de la Fundació la Caixa. 
El diàleg va comptar amb una intervenció inicial del president de la Fundació Ernest Lluch , Sr. Joan 
Majó, i de la directora de la FIAPP i patrona de la Fundació, Sra. Anna Terrón. 
 

 
 
Davant d’una sala plena de goma gom, González Laya va assegurar que la UE ha de reivindicar la 
seva manera de pensar i que és un projecte de pau, però ha assenyalat que la Unió ha “d’aprendre a 
defensar aquest projecte de pau d’una manera més musculada” 
Per la Fundació Ernest Lluch ha estat un honor tenir dues ponents de primer nivell en aquesta primera 
sessió de diàlegs del cicle. 
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Pots llegir la crònica feta per Gemma Masó @masogemma a Núvol: 
https://www.nuvol.com/llibres/assaig/un-antidot-per-europa-amb-esforc-i-unio-278987 

Pots recuperrar la sessió a partir del Vídeo de la mateixa: 
 
Versió en castellà : Traducció simultània 
https://www.youtube.com/watch?v=b7feLoxwO1w 

 
 
  

https://www.nuvol.com/llibres/assaig/un-antidot-per-europa-amb-esforc-i-unio-278987
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Db7feLoxwO1w&data=05%7C01%7Cferriol.soria%40fundacioernestlluch.org%7Cf530b02db4d747bcfbf208dad83b92d8%7C4248cd7aefac42678ad2a4ebe1ba8d3d%7C0%7C0%7C638060047639350877%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ABMGOmZG8av14daRtF7PmouDVZYV%2BBgN5O4TXJpNmfo%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Db7feLoxwO1w&data=05%7C01%7Cferriol.soria%40fundacioernestlluch.org%7Cf530b02db4d747bcfbf208dad83b92d8%7C4248cd7aefac42678ad2a4ebe1ba8d3d%7C0%7C0%7C638060047639350877%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ABMGOmZG8av14daRtF7PmouDVZYV%2BBgN5O4TXJpNmfo%3D&reserved=0


28 

 

 

Versió original (V.O. Anglès) 
https://www.youtube.com/watch?v=LQpSeBCi4DE 

 
 
Pots llegir la Contra de la Vanguardia de Lluis Amiguet a Sylvie Kauffmann aquí: 
 

 
"  

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DLQpSeBCi4DE&data=05%7C01%7Cferriol.soria%40fundacioernestlluch.org%7Cf530b02db4d747bcfbf208dad83b92d8%7C4248cd7aefac42678ad2a4ebe1ba8d3d%7C0%7C0%7C638060047639350877%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=KgolmIC99eNllkW6o0ZTvz2WPDhKckhCwaHcaxYDE48%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DLQpSeBCi4DE&data=05%7C01%7Cferriol.soria%40fundacioernestlluch.org%7Cf530b02db4d747bcfbf208dad83b92d8%7C4248cd7aefac42678ad2a4ebe1ba8d3d%7C0%7C0%7C638060047639350877%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=KgolmIC99eNllkW6o0ZTvz2WPDhKckhCwaHcaxYDE48%3D&reserved=0
https://www.lavanguardia.com/encatala/20221010/8561242/ens-es-mes-facil-escriure-sobre-ucraina-sobre-immigracio.html
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DIÀLEG 2 
 
 

 
 
 
D.2. Estratègies sostenibles de finançament de la democràcia. Perspectives 
econòmiques de l’economia d’Espanya i Europa  
13 d’octubre– 18.00-19.30 
 
El context econòmic actual ens obliga a demanar-nos per la necessitat d'una prospectiva de 
la situació de l'economia internacional per analitzar els elements estructurals clau de les 
economies espanyola i europees, i respondre preguntes com ara: fins a quan i com ens 
podrem finançar? Què cal esperar de les polítiques econòmiques i fiscals? Quines polítiques 
de creixement caldrà aplicar-hi? Com podrem continuar pagant les nostres democràcies i 
l'estat del benestar europeu fent que segueixin sent econòmicament sostenibles en el nou 
context geopolític? 
 

• Santiago Lago– Catedràtic al Departament d’Economia Aplicada a la Universitat de 
Vigo. Investigador sènior de FUNCAS. Membre de la Comissió d’experts per a la 
reforma del finançament autonòmic i del Comitè d’experts per a la reforma del 
sistema tributari 

• Teresa García-Milà – Catedràtica del Departament d’Economia i Empresa a la 
Universitat Pompeu Fabra i directora de la Barcelona School of Economics. Membre 
del Consell assessor d’assumptes econòmics del Ministeri d’Afers Econòmics i 
Transformació Digital 

 
  

Diàleg 2 
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Crònica 
 
Teresa García-Milà i Santiago Lago aborden els reptes de 
finançament de les democràcies europees i espanyola 
 
Segon diàleg del Cicle "Nusos de la democràcia" 
 

 
 
El catedràtic al Departament d’Economia Aplicada a la Universitat de Vigo. Investigador sènior de 
FUNCAS i membre de la Comissió d’experts per a la reforma del finançament autonòmic i del Comitè 
d’experts per a la reforma del sistema tributari, Santiago Lago, i la catedràtica del Departament 
d’Economia i Empresa a la Universitat Pompeu Fabra, ddirectora de la Barcelona School of Economics 
i membre del Consell assessor d’assumptes econòmics del Ministeri d’Afers Econòmics i 
Transformació Digital, Teresa Garcia-Milà van abordar el apssat dijous 13 d’octubre com podrem 
continuar finançant les nostres democràcies, l’estat del benestar europeu i continuar fent-les 
econòmicament sostenibles en el nou context geopolític. Van abrdar quines són les estratègies 
sostenibles de finançament de les democràcies europees i espanyola i van apuntar vies de solució als 
dèficits estructurals del finançament de les finances públiques d’Espanya, tant des de la perspectiva 
de la despesa (eficiència, lluita contra el frau, focus adequat en els col.lectius als que dirigir la despesa) 
com de l’ingrés (especialment en l’àmbit tributari) en el necessari context europeu. 
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La sessió va acabar amb la resposta d’una important quantitat de preguntes feta pel públic de manera 
escrita que van acabar de posar llum a les reflexions compartides per Lago i Garcia-Milà 
 

 
 
Recupera la sessió en vídeo aquí: 
 
https://youtu.be/sEhTXCFEVs0 
 

 
 
 
 
  

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Furldefense.com%2Fv3%2F__https%3A%2Fyoutu.be%2FsEhTXCFEVs0__%3B!!MfnFnHwGgZWCKYLrtw!6LJuIXwAAs1R9O3VxSayvH4oPuu43famFtePR-CMJH-bjcO99ntJwPAyKu2YvnAwqUn8ymXDTRr0Sv0oe8uuXr-4l8SZ48EXcGM%24&data=05%7C01%7Cferriol.soria%40fundacioernestlluch.org%7Cf530b02db4d747bcfbf208dad83b92d8%7C4248cd7aefac42678ad2a4ebe1ba8d3d%7C0%7C0%7C638060047639350877%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=V2R8eHkEnL2%2FbqIo%2BtDaKgAaFQ1PXzBSMuxtYOQq7MA%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FsEhTXCFEVs0&data=05%7C01%7Cferriol.soria%40fundacioernestlluch.org%7Cf530b02db4d747bcfbf208dad83b92d8%7C4248cd7aefac42678ad2a4ebe1ba8d3d%7C0%7C0%7C638060047639350877%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=2Zi2SPrLzSFYXwjbj80epdXB%2F%2Byigr9XiCMgpvAKvpM%3D&reserved=0
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DIÀLEG 3 
 

 

 
 
 
D3. Les democràcies i els reptes i costos de la transició energètica. Qui i com ho 
pagarem?  
20 d’octubre – 18.00-19.30 
 
La urgent transició energètica s'ha de fer tenint en compte els costos que suposarà per a la 
població i el teixit empresarial. Pilotar-la adequadament en democràcia vol dir pensar en qui 
la pagarà i com, encarrilar correctament els efectes distributius que tindrà sobre els diferents 
actors econòmics i la població en particular i veure a quina velocitat es podrà fer en funció de 
les tecnologies disponibles, els preus i els costos que hi hagi. 
 

• Xabier Labandeira – Catedràtic d’Economia a la Universitat de Vigo. Director del 
think tank Economics for Energy. Investigador afiliat al Center for Energy and 
Environmental Policy Research (CEEPR) del MIT de Massachusetts 

• Mar Reguant, Associate Professor of Economics at Northwestern University 
(Chicago) i Research Fellow at the Barcelona School of Economics. 

 
 

Diàleg 3 
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Crònica 
 
Mar Reguant i Xabier Labandeira analitzen els costos de la transició 
ecològica i energètica 
 
Tercer Diàleg del Cicle Nusos de la Democràcia 
 

 
 
La catedràtica de la Northwestern University de Chicago i investigadora de la Barcelona School of 
Economics, Mar Reguant @MarReguant, i el catedràtic de la Universitat de Vigo Xavier Labandeira 
@XLabandeira, van protagonitzar ahir dijous 20 d’octubre un diàleg esplèndid sobre Les democràcies 
i els reptes i costos de la transició energètica en el marc del tercer diàleg del cicle Nusos de la 
Democràcia organitzat per la Fundació Ernest Lluch en coorganització amb l’Observatori Social “la 
Caixa”. 
 
Van abordar el com la urgent transició energètica s’ha de fer tenint en compte els costos que suposarà 
per a la població i el teixit empresarial i van exposar com pilotar-la adequadament en democràcia vol 
dir pensar en qui la pagarà i com, encarrilar correctament els efectes distributius i d’equitat que tindrà 
sobre els diferents actors econòmics i la població en particular i van entrar a analitzar quines opcions 
hi ha i a quina velocitat es podrà fer en funció de les tecnologies disponibles, els preus i els costos que 
es preveuen. 
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El public va participar amb múltiples preguntes i la sessió va acabar amb un sentit aplaudiment als dos 
dialoguistes de la sessió. 
 

 
 
Recupera la sessió en vídeo aquí: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=yBDT-32gE7I 
 

 
 
 
  

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DyBDT-32gE7I&data=05%7C01%7Cferriol.soria%40fundacioernestlluch.org%7Cf530b02db4d747bcfbf208dad83b92d8%7C4248cd7aefac42678ad2a4ebe1ba8d3d%7C0%7C0%7C638060047639350877%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=DOfCfpyeKE5uOYudO51XsGQ8SLPU095bg6mSxidP0NE%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DyBDT-32gE7I&data=05%7C01%7Cferriol.soria%40fundacioernestlluch.org%7Cf530b02db4d747bcfbf208dad83b92d8%7C4248cd7aefac42678ad2a4ebe1ba8d3d%7C0%7C0%7C638060047639350877%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=DOfCfpyeKE5uOYudO51XsGQ8SLPU095bg6mSxidP0NE%3D&reserved=0
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DIÀLEG 4 
 
 

 
 
 
D4. Privacitat, tecnologia, poder i democràcia 
27 de octubre – 18.00-19.30 
 
La relació entre privadesa, el poder de les grans empreses tecnològiques, la relació 
d'aquestes empreses amb el poder democràtic i la ciutadania conformen el triangle poder-
tecnologia-privadesa que acaba afectant la democràcia i ens interpel·la sobre com l'hem 
d'afrontar. Com podem actuar com a ciutadans? Diagnosi, anàlisi i propostes d'acció per 
sobreviure a fenòmens de tal velocitat i magnitud que sovint ens deixen poc marge per a la 
reacció democràtica. 
 

• Lucía Velasco – Economista experta en l’impacte social de la tecnología. Directora 
de l’Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad (ONTSI) del Ministerio 
d’Asuntos Económicos y Transformación Social (2021- Juny 2022) 

• Txetxu Ausín – Científico Titular del Instituto de Filosofía, Grupo de Ética Aplicada, 
Centro de Ciencias Humanas y Sociales (CCHS – CSIC) 

 
 
 
 
  

Diàleg 4 
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Crònica 
 
Txetxu Ausín i Lucía Velasco analitzen la relació entre intel.ligència 
artificial, ètica, privacitat i democràcia 
 
Quart diàleg del Cicle "Nusos de la democràcia" al CaixaForum Macaya 
 

 
 
L’economista i experta en l’impacte social de la tecnologia Lucía Velasco, i el científic Titular i 
vicedirector de l’Instituto de Filosofía, Grupo de Ética Aplicada, Centro de Ciencias Humanas y Sociales 
(CCHS – CSIC) Txetxu Ausín van mantenir ahir 27 d’octubre un imprescindible diàleg sobre la relació 
entre intel·ligència artificial, ètica, poder i democràcia. 
 
Van avançar analitzant la relació entre privadesa, el poder de les grans empreses tecnològiques, i com 
la relació d’aquestes empreses amb el poder democràtic i la ciutadania conformen el triangle poder-
tecnologia-privadesa que acaba afectant la democràcia, els drets humans i la ètica cívica i ens 
interpel·la sobre com l’hem d’afrontar. 
 

 
 
Diagnosi, anàlisi i propostes d’acció per sobreviure a fenòmens de tal velocitat i magnitud que sovint 
ens deixen poc marge per a la reacció democràtica. 
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L’acte va cloure amb la resposta a múltiples preguntes que per escrit es van formular després del diàleg 
mantingut per part dels dos dialoguistes. 
 

 
 
Recupera la sessió en vídeo aquí: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=07D9K1JDUWk 
 

 
 
 
 
  

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D07D9K1JDUWk&data=05%7C01%7Cferriol.soria%40fundacioernestlluch.org%7Cf530b02db4d747bcfbf208dad83b92d8%7C4248cd7aefac42678ad2a4ebe1ba8d3d%7C0%7C0%7C638060047639350877%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=r%2B%2BJNiT98%2BajzkX7cLf%2F7k0zSPkib8iBFsXhrcc%2BizY%3D&reserved=0
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DIÀLEG 5 
 
 

 
 
 
D5. Els nusos de la Justícia 
3 de novembre – 18.00-19.30 
 
Les raons de la justícia no sempre són les raons de la gent, i aquesta disconformitat ofereix 
diferents intensitats en funció de la cultura jurídica, la manera com s'articula el poder judicial 
a cada estat i la capacitat operativa real en funció dels recursos amb els quals es treballa. Els 
nusos de la justícia són molts i afecten de manera central el bon funcionament d'un estat 
democràtic. Cal plantejar-los i oferir propostes per resoldre'ls. 
 

• Garbiñe Biurrun Mancisidor – Magistrada. Presidenta de la Sala Social del 
Tribunal Superior de Justícia del País Basc (2009-2026) 

• Francisco Caamaño Domínguez – Catedràtic de dret constitucional de la 
Universitat de la Corunya. Ministre de Justícia (2009 – 2011) 

 
 
  

Diàleg 5  
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Crònica 
 
Garbiñe Biurrun i Francisco Caamaño reflexionen sobre els nusos 
de la Justícia i com descabdellar-los 
 
Cinquè Diàleg del Cicle Nusos de la Democràcia 
 

 
 
Ahir dijous 3 de novembre Garbiñe Biurrun, magistrada, presidenta de la Sala Social del Tribunal 
Superior de Justícia del País Basc (2009-2026) i professora de Dret del Treball i la Seguretat Social 
de la Universitat del País Basc., i Francisco Caamaño Domínguez, catedràtic de Dret 
Constitucional de la Universitat de la Corunya i Ministre de Justícia (2009-2011) van analitzar en 
profunditat, en un diàleg esplèndid, els nusos i problemes de la justícia i quines serien possibles 
solucions per a descabdellar-los. 
 

 
 
Les raons de la justícia no sempre són les raons de la gent, i aquesta disconformitat ofereix diferents 
intensitats en funció de la cultura jurídica, la manera com s’articula el poder judicial a cada estat i la 
capacitat operativa real en funció dels recursos amb els quals es treballa. Van parlar de la necessitat 
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de reformar (o difícilment fer desaparèixer) el CGPJ, la necessitat de fer una justícia més àgil i 
moderana, els elements d’independència i imparcialitat, i totes les opcions que tenen els jutges a 
l’hora d’interpretar la llei i anar ja sigui per davant (amb excepcions interessants) o per darrera del 
legislatiu. 
 

 
 
El Diàleg va cloure amb múltiples preguntes del públic que va gaudir enormement d’un diàleg 
esplèndid i de gran valor rigor a la vegada que enormement divulgatiu. 
 

 
 
Recupera el vídeo de la sessió aquí: 
https://www.youtube.com/watch?v=FZPuV02WsnY 
 

  

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DFZPuV02WsnY&data=05%7C01%7Cferriol.soria%40fundacioernestlluch.org%7Cf530b02db4d747bcfbf208dad83b92d8%7C4248cd7aefac42678ad2a4ebe1ba8d3d%7C0%7C0%7C638060047639507097%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=LsE%2Faf%2FugAtd%2B4WigBxSvBI0NjML3T9bbRDz2dM4lKA%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DFZPuV02WsnY&data=05%7C01%7Cferriol.soria%40fundacioernestlluch.org%7Cf530b02db4d747bcfbf208dad83b92d8%7C4248cd7aefac42678ad2a4ebe1ba8d3d%7C0%7C0%7C638060047639507097%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=LsE%2Faf%2FugAtd%2B4WigBxSvBI0NjML3T9bbRDz2dM4lKA%3D&reserved=0
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DIÀLEG 6 
 
 

 
 
 
D.6. Nusos de la deliberació democràtica: noves institucionalitzats 
10 de novembre – 18.00-19.30 
 
Les democràcies liberals afronten reptes com ara la polarització en la deliberació pública, 
que s’inclina perillosament cap a interpretacions restrictives i atacs a drets aparentment 
consolidats. Paral·lelament, es consoliden canvis estructurals com són la defensa de la 
igualtat o la necessitat d’una mirada feminista de l’àgora democràtica. Apareixen noves 
institucionalitats i noves mirades (des del feminisme fins a posicions regressives en drets) 
que marquen la posició/les línies per dirimir els nusos en la deliberació democràtica i 
proposen nous elements de deliberació a l’àgora pública, tot sovint antagònics. 
 

• Daniel Innerarity – Catedràtic de Filosofia Política, investigador Ikerbasque a la 
Universitat del País Basc i titular de la càtedra Intel·ligència Artificial i Democràcia 
a l’Institut Europeu de Florència 

• Clara Serra –Investigadora a l’ADHUC de la Universitat de Barcelona Filòsofa. 
Activista feminista 

 
  

Diàleg 6 
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Crònica 
 
Daniel Innerarity i Clara Serra aborden els reptes i noves 
institucionalitats que apareixen a l’àgora de deliberació 
democrática 
 
Sisè diàleg del Cicle "Nusos de la Democràcia" 
 

 
 
Ahir dijous 10 de novembre, Daniel Innerarity, catedràtic de Filosofia Política, investigador 
Ikerbasque a la Universitat del País Basc i titular de la càtedra Intel·ligència Artificial i Democràcia a 
l’Institut Europeu de Florència, i Clara Serra, investigadora en la ADHUC de la Universidad de 
Barcelona, filósofa y activista feminista, van dur a terme un diàleg sota el paraigües del títol genèric 
de “Nusos de la deliberació democràtica: noves institucionalitats” 
 

 
 
Innerarity i Serra van plantejar com en els darrers anys estan apareixent nous temes, noves 
subjectivitats, nous actors que han complicat o enriquit el panorama polític de les democràcies. Des 
del moviment MeToo que ha desencadenat allò que podríem considerar un canvi històric a la cultura 
política, fins a la inquietud que provoca una progressiva robotització del treball i algoritmització de 
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les decisions polítiques, on es comprova que l’escenari de les exigències democràtica s’ha ampliat 
amb noves reivindicacions i temors. Els dialoguistes van emfasitzar d’aquest ampli panorama 
d’assumptes, almenys quatre elements: 
 

1. La presència cada vegada més gran de les dones als espais decisius per a la vida política. 
2. La tematització del cos com a espai de reivindicació política. 
3. El paper del plaer i el sacrifici en la configuració actual de les demandes polítiques i els 

imaginaris ideològics. 
4. El lloc dels algorismes en la presa de decisions col·lectives. 

 
 

 
 
El diàleg va cloure amb múltiples preguntes del públic que omplia la Sala del CaixaForum Macaya. 
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Recupera el vídeo de la sessió aquí: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=gw4unnwFVmA 

 

 
  

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dgw4unnwFVmA&data=05%7C01%7Cferriol.soria%40fundacioernestlluch.org%7Cf530b02db4d747bcfbf208dad83b92d8%7C4248cd7aefac42678ad2a4ebe1ba8d3d%7C0%7C0%7C638060047639507097%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=NamEo8zKbaegxtunq048jhwTJPhEan%2FrQToE2Iq2erw%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dgw4unnwFVmA&data=05%7C01%7Cferriol.soria%40fundacioernestlluch.org%7Cf530b02db4d747bcfbf208dad83b92d8%7C4248cd7aefac42678ad2a4ebe1ba8d3d%7C0%7C0%7C638060047639507097%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=NamEo8zKbaegxtunq048jhwTJPhEan%2FrQToE2Iq2erw%3D&reserved=0
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DIÀLEG 7 
 
 

 
 
 
D7. L’estat del sistema de salut: Anàlisi d’un pilar bàsic de confiança en el sistema 
democràtic  
17 de novembre – 18.00-19.30 
 
La confiança en el sistema de salut és un dels pilars principals sobre els quals es 
fonamenta d'adhesió al sistema democràtic al nostre país. Al llarg dels últims anys, s'ha 
vist sacsejat per la pandèmia i cal avaluar en quin punt es troba pel que fa a la sostenibilitat 
financera i organitzativa, alhora que s'analitzen les reformes urgents en salut pública, 
atenció primària i gestió hospitalària, necessàries per mantenir-lo eficient i de qualitat. 
 
 
Introducció de Beatriz González López-Valcárcel – Catedràtica de Mètodes Quantitatius 
en Economia i Gestió de la Universitat de Las Palmas de GC 
 

• Fernando Rodríguez Artalejo – Catedràtic i Director del Departament de 
Medecina Preventiva i Salut Pública a la Universitat Autònoma de Madrid (UAM) 
Expert de l’equip d’evaluació independient del desenvolupament del Sistema 
Nacional de Salud (SNS) davant la COVID-19. 

• José Maria Abellán, Catedrátic d’Economia Aplicada de la Universitat de Murcia 
 
  

Diàleg 7 
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Crònica 
 
Rodríguez Artalejo i Abellán pulsen l’estat del Sistema Nacional de 
Salut 
 
Setè diàleg del cicle "Nusos de la democràcia" 
 

 
 
Fernando Rodríguez Artalejo, catedràtic i director del Departament de Medicina Preventiva i Salut 
Pública de la Universitat Autònoma de Madrid (UAM) i José Maria Abellán, catedràtic d’Economia 
Aplicada de la Universitat de Múrcia, van dur a terme ahir dijous 17 de novembre un diàleg punyent 
amb el títol “L’estat del sistema de salut: Anàlisi d’un pilar bàsic de confiança en el sistema 
democràtic“. El diàleg va comptar amb una espèndida introducció de la catedràtica de Mètodes 
Quantitatius en Economia i Gestió de la Universitat de Las Palmas de Gran Canaria, Beatriz 
González López-Valcárcel. 
 
La confiança en el sistema de salut és un dels pilars principals sobre els quals es fonamenta 
d’adhesió al sistema democràtic al nostre país. Al llarg dels últims anys, s’ha vist sacsejat per 
múltiples canvis i molt específicament per la pandèmia. Artalejo i Abellán van entrar a evaluar en 
quin punt es troba pel que fa a la sostenibilitat financera i organitzativa, van analitzar els problemes 
i les reformes urgents en salut pública, atenció primària i gestió hospitalària, necessàries per 
mantenir-lo eficient i de qualitat, i van apuntar elements positius que la pandèmia ha portat en aquest 
sentit i van apuntat possibles direccions adecuades per a fer-ho possible. 
 
El diàleg va cloure amb moltes preguntes del públic que van ser traslladades als ponents des del 
faristol per part del director de la Fundació Ernest Lluch. 
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Recupera el vídeo de la sessió aquí: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=-KCn8Anyss0 
 

 
 
  

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D-KCn8Anyss0&data=05%7C01%7Cferriol.soria%40fundacioernestlluch.org%7Cf530b02db4d747bcfbf208dad83b92d8%7C4248cd7aefac42678ad2a4ebe1ba8d3d%7C0%7C0%7C638060047639507097%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=WaKeIAiok9CsmN0M7hzlOBnE2yiio7DI%2BHR4U9X8DCA%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D-KCn8Anyss0&data=05%7C01%7Cferriol.soria%40fundacioernestlluch.org%7Cf530b02db4d747bcfbf208dad83b92d8%7C4248cd7aefac42678ad2a4ebe1ba8d3d%7C0%7C0%7C638060047639507097%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=WaKeIAiok9CsmN0M7hzlOBnE2yiio7DI%2BHR4U9X8DCA%3D&reserved=0
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DIÀLEG 8 
 
 

 
 
 
D.8. El nus camp-ciutat-metròpoli – Implicacions cíviques i democràtiques de la 
gestió del territori  
24 de noviembre – 18.00-19.30 
 
La gestió democràtica del territori té en compte elements com ara qui ha de tenir veu i amb 
quina ponderació en la presa de decisions sobre el territori, en una escala que comprèn el 
gradient camp-ciutat-metròpoli fins a considerar la Catalunya-ciutat, però també la 
necessitat de pensar en la ruralització de la metròpoli. Quins són els elements de gestió 
necessaris? Quina ideologia i valors subjacents trobem en les diferents mirades sobre la 
gestió del territori? Des de la gestió medi ambiental, alimentària, urbanística..., com ho 
volem gestionar i quines implicacions tenen les diverses opcions? 
 

• Oriol Nel.lo – Professor del Departament de Geografia de la Universitat 
Autònoma de Barcelona. 

• Vanesa Freixa – Activista rural. Directora de l’Escola de Pastors de Catalunya 
(2009 – 2016) i d’Obrador Xisqueta. 

 
  

Diàleg 8 
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Crònica 
 

Vanesa Freixa i Oriol Nel.lo analitzen el nus camp-ciutat metròpoli 
en el darrer diàleg del cicle de tardor 
 
Darrer diàleg del cicle "Nusos de la democràcia" 
 

 
 
El 24 de novembre Vanesa Freixa, activista rural, directora de l’Escola de Pastors de Catalunya 
(2009 – 2016) i d’Obrador Xisqueta i Oriol Nel.lo, professor del Departament de Geografia de la 
Universitat Autònoma de Barcelona van compartir reflexions sobre el nus camp-ciutat-metròpoli i les 
implicacions cíviques i democràtiques de la gestió del territori. 
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Ambdós van compartir reflexions sobre com la gestió democràtica del territori ha de tenir en compte 
elements com qui ha de tenir veu i amb quina ponderació en la presa de decisions sobre el territori, 
en una escala que comprèn el gradient camp-ciutat-metròpoli fins a considerar la Catalunya-ciutat, 
però també la necessitat de pensar en la ruralització de la metròpoli. Van dividir el diàleg en 5 grans 
blocs, parlant de quins són els elements d’oposició camp/ciutat avui introduint l’element de 
desigualtat com un eix sobre el que normalment no es pivota aquesta oposició quan és essencial 
per dirimir aquest contrast. Sovint no és opociño camp-ciutat sinó zones més o menys desiguals en 
indexs de benestar. Van entrar doncsa a parlar de les desigualtats territorials i inevitablement dels 
recursos i com aquests drenen o no drenen dins del mateix territori i entre territoris. Van acabar 
entrant en el model territorial i finalment en els elements de governança que els tenallen. 
 

 
 
Recuepra el vídeo de la sessió aquí: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=aTF-WhunbGI 
 

 
 
  

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DaTF-WhunbGI&data=05%7C01%7Cferriol.soria%40fundacioernestlluch.org%7Cf530b02db4d747bcfbf208dad83b92d8%7C4248cd7aefac42678ad2a4ebe1ba8d3d%7C0%7C0%7C638060047639507097%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=bBG7%2FDnQFBYtnyvvLmBkU9GXwO07ZLWDvSKJ2riet2k%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DaTF-WhunbGI&data=05%7C01%7Cferriol.soria%40fundacioernestlluch.org%7Cf530b02db4d747bcfbf208dad83b92d8%7C4248cd7aefac42678ad2a4ebe1ba8d3d%7C0%7C0%7C638060047639507097%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=bBG7%2FDnQFBYtnyvvLmBkU9GXwO07ZLWDvSKJ2riet2k%3D&reserved=0
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Editat a finals de juny de 2022 en castellà per Editorial Milenio i la Fundació Ernest Lluch, el llibre 
resultant del Cicle de Diàlegs 2021 consta de 243 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 2022 
‘8 Diálogos sobre desigualdad ampliada’ 
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Els vuit diàlegs sobre Desigualtat ampliada, novetat editorial 
d'aquesta tardor 
 
 
S'acaba de publicar el llibre resultant del Cicle de Diàlegs de 2021, 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 243 pàgines permet copsar l'essència dels diàlegs d'un 
cicle que, un any després de la seva edició i reforçat per la situación derivada de la guerra 
d’Ucraïna manté tota la seva vigència i actualitat. Aquesta publicació, ja està a la venda a les 
llibreries  gratuit sota demanda a la Fundació Ernest Lluch  
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Contingut i capítols: 
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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.  
 

 
 
Organitzadors 
 

 L’Ivie (1990) és un centre dedicat al desenvolupament i foment de la 
investigació econòmica i al seu projecció en l'àmbit nacional i internacional. 
Per assolir aquests objectius: realitza i difon treballs d'investigació que 
responen a necessitats específiques, crea bancs de dades que milloren la 
informació econòmica, accessible per a la comunitat científica, els agents 

públics i la societat en el seu conjunto, promou la formació de personal investigador especialitzat i 
assegura la continuïtat de línies d'investigació econòmica d'interès general, contribueix a establir 
connexions entre el treball de recerca i les decisions dels agents econòmic, ofereix informació i 
assistència tècnica sobre temes econòmics a les institucions i empreses públiques o privades que 
ho demanen, impulsa el desenvolupament de xarxes de col·laboració amb institucions científiques, 
nacionals i estrangeres i com en aquests diàlegs, fomenta l'organització de congressos i reunions 
científiques i d'especialistes d'interès per a la Societat. www.ivies.es 
 

La raó de ser de la Fundació Ernest Lluch (creada el 2002) té el seu origen 
en la vida i obra d'Ernest Lluch i Martín, personalitat apreciada que va deixar, 
per la seva vàlua i compromís cívic, una petjada profunda en el camp del 
pensament, l'economia, la política i la cultura catalana i espanyola. La 
Fundació projecta a futur les inquietuds d'Ernest Lluch, amb la voluntat que 
la seva figura no sigui un final sinó un inici generador de saber i reflexió per a 
la ciutadania. És en aquest sentit que, després d'un primer període 

constituent la Fundació Ernest Lluch centra la seva acció en el foment del diàleg Catalunya-Espanya-
Europa per a una millora de la qualitat de la democràcia i la cohesió social a les nostres societats. 
El diàleg és un concepte que s'associa al llegat humanista d'Ernest Lluch, alhora que esdevé un 
valor indispensable per a l'enteniment entre persones i pobles. D'aquesta reflexió la Fundació preveu 
contribuir al dinamisme del país a partir de l'anàlisi, la investigació i la difusió dels mateixos i en els 
camps esmentats, i amb un format propi com el dels presents diàlegs, en què la forma, com el fons, 
és també una imatge a transmetre a la ciutadania.  
www.fundacioernestlluch.org  

Diàlegs IVIE 2022: La Innovació com a Destrucció Creativa 

http://www.ivies.es/
http://www.fundacioernestlluch.org/
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La innovació com a destrucció creativa 
 
Contínuament sorgeixen nous productes que creen oportunitats de negoci que aprofiten les 
empreses que neixen o les ja existents que innoven, desplaçant els béns i serveis que deixen 
d’interessar als compradors i portant, a vegades, a la desaparició de les empreses que els 
produeixen. Creació (naixement) i destrucció (mortalitat) de productes i empreses són dos processos 
que discorren en paral·lel i expliquen molts fenòmens econòmics com els canvis en la composició 
sectorial de la producció, els jaciments de nous llocs de treball i la transformació de les ocupacions 
existents, les variacions en la gamma i la qualitat dels productes, la dinàmica empresarial, el poder 
de mercat d’algunes empreses, o el diferent ritme de creixement dels països. 
 
Des que Schumpeter publiqués el 1942 la seva obra Capitalisme, Socialisme i 
Democràcia, l’expressió destrucció creativa s’ha utilitzat de manera recurrent per explicar com la 
innovació té un paper central en l’evolució de l’economia, i ha esdevingut una de les principals fonts 
del creixement econòmic contemporani. La innovació, tant en productes com en processos, és la 
llavor a partir de la qual es desenvolupen noves empreses i es transformen les existents, però és 
alhora l’origen del declivi d’altres que queden obsoletes i desapareixen, fruit de la competència i les 
noves idees. 
 
La destrucció creativa no ha perdut vigència, però sí que ha adquirit nous matisos i dimensions. El 
recent llibre de Philippe Aghion, Céline Antonin i Simon Bunel, “El poder de la destrucció creativa”, 
revisa els seus múltiples aspectes en una obra que mostra un interès renovat de la seva anàlisi per 
comprendre l’evolució del capitalisme, revisant els fonaments del seu èxit , però també el seu costat 
menys positiu. Les innovacions disruptives i altres de menor dimensió expliquen per què els dos 
darrers segles s’han beneficiat d’una intensa prosperitat econòmica, no exempta d’efectes negatius 
com la concentració empresarial creixent en els sectors de les noves tecnologies i el poder de mercat 
consegüent, o la desigualtat en el repartiment de la renda. 
 
La resposta als problemes que acompanyen la destrucció creativa exigeix una revisió del capitalisme 
per assolir allò que aquests autors anomenen un capitalisme millor. Alguns dels problemes poden 
ser corregits mitjançant la intervenció pública reguladora o redistributiva, però per això no serveix 
qualsevol política: es necessiten polítiques ben orientades. En aquest context, aquest nou cicle de 
diàlegs posa el focus en la força i les dimensions de la destrucció creativa revisant-ne els fonaments 
i les conseqüències, i també en les polítiques de millora. 
 
Al voltant del poder de la destrucció creativa sorgeixen molts interrogants sobre els quals convé 
reflexionar per donar-hi resposta: què caracteritza la innovació disruptiva?, quina importància tenen 
els diferents tipus de capital (tecnològic, humà, intangible, etc.) en el naixement de noves idees?, 
quina és la importància d’aquests capitals per explicar el creixement econòmic? comha canviat la 
demografia empresarial a conseqüència dels canvis en els tipus d’innovació? és la destrucció 
creativa una font de desigualtat? hi ha guanyadors i perdedors?, quin paper juga el sector públic per 
fer front als costos socials de la destrucció creativa?, quins factors afavoreixen la innovació?, és el 
finançament una restricció que frena el desenvolupament de la innovació?, com operen les 
incubadores d’empreses innovadores? Som capaços de mesurar el benestar associat a la 
innovació? Quina relació hi ha entre la destrucció creativa i la felicitat? Quin impacte té la innovació 
en el mercat de treball? és la revolució digital una font de desigualtat? 
 
Aquestes qüestions justifiquen l’interès d‟aquest cicle de diàlegs, que un any més organitzen la 
Fundació Ernest Lluch il’Ivie, en col·laboració amb la Fundació Bancaixa, que busquen obtenir 
respostes a aquests interrogants. 
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Programa 
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Crisi i catarsi. Lliçons de la Covid-19 
Diàleg a diàleg 

Diàleg 1 
 
“Per què el progrés tecnològic opera com a destrucció creativa”. 
20 d’octubre – 18:30 
 

 
 

• Paula Carsí, gerent de Transformació i Innovació de Ford Espanya 
• Xavier Marcet, president de Lead to Change i de la Drucker Society de Barcelona i 

professor de la BSM – Pompeu Fabra 
 

Crònica 
 
Paula Carsí i Xavier Marcet inauguren el Vè cicle de diàlegs IVIE – 
Fundació Ernest Lluch que analitza el valor de la innovació 
 
Primer diàleg del Cicle "La innovació com a destrucció creativa" 
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Crònica provinent de la web de l’IVIE. https://www.ivie.es/es_ES/paula-carsi-ford-espana-las-
grandes-empresas-actuar-tractores-innovacion-necesitan-las-pymes-generar-ecosistema-
innovador/ 
 
Ahir dijous 20 d’octubre el vicepresident de la Fundació Ernest Lluch, Enric Lluch, va inaugurar ahir 
el cicle de diàlegs que, per cinquè any consecutiu, organitzen la Fundació Ernest Lluch i l’Ivie a 
València. En aquesta edició, la innovació i el seu paper en el creixement socioeconòmic és el fil 
conductor de les sis sessions programades sota el títol “La innovació com a destrucció creativa”. 
Francisco Pérez, director de Recerca de l’Ivie, va explicar la motivació d’aquest nou cicle i va 
presentar els dos primers dialogants. Paula Carsí, gerent de Transformació i Innovació de Ford 
Espanya; i Xavier Marcet, president de Lead to Change i de la Drucker Society de Barcelona i 
professor de la Universitat Pompeu Fabra, van ser els protagonistes del primer diàleg, celebrat ahir 
a la Fundació Bancaixa. 
 

 
 
Paula Carsí va explicar com s’ha introduït la innovació en totes les àrees de Ford Espanya i no 
només en la fabricació, cosa que suposa més inversió i una transformació organitzacional de tota la 
cadena de valor. “A Ford ja ningú pensa que es pot ser competitiu si no s’innova”, ha destacat. 
Segons la seva opinió, les grans empreses tenen l’obligació d’exercir com a impuls tractor de la 
innovació perquè tenen la capacitat econòmica per desenvolupar-la, però no ho poden fer si no hi 
ha un ecosistema innovador en què participin les pimes, les institucions i l’Administració . 
Per altra banda, Xavier Marcet, ha insistit que la innovació és imprescindible, però extremadament 
difícil. “En un terç de les empreses la innovació és només retòrica, en un altre terç no dóna resultats 
i només a la tercera part restant s’obtenen alguns resultats”, ha explicat. A més a més, ha volgut 
destacar que la innovació no pot ser un factor de desigualtat social. Tot i això, per a Marcet no hi ha 
alternativa a la innovació, perquè cal ser capaç de crear valor. 
 
“La dificultat de la innovació no és crear coses noves, sinó introduir-les a l’empresa i al mercat. Per 
això, necessitem recuperar la lògica de capital pacient, és a dir, no podem estar condicionats pels 
resultats a curt termini. Les empreses han d’estar orientades al mitjà o al llarg termini”, ha explicat el 
professor de la Universitat Pompeu Fabra. 
 
Paula Carsí ha comentat també el paper del capital humà en la innovació, ja que els equips que 
participen de la innovació creen valor i se senten integrats a l’organització. “La capacitat d’innovar 
és de les poques coses que mai no podran ser substituïdes per una màquina”. 

https://www.ivie.es/es_ES/paula-carsi-ford-espana-las-grandes-empresas-actuar-tractores-innovacion-necesitan-las-pymes-generar-ecosistema-innovador/
https://www.ivie.es/es_ES/paula-carsi-ford-espana-las-grandes-empresas-actuar-tractores-innovacion-necesitan-las-pymes-generar-ecosistema-innovador/
https://www.ivie.es/es_ES/paula-carsi-ford-espana-las-grandes-empresas-actuar-tractores-innovacion-necesitan-las-pymes-generar-ecosistema-innovador/
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Xavier Marcet ha recordat la necessitat de desenvolupar “polítiques públiques per estimular la 
innovació que no actuen com el reg en aspersió –molt poc per a molts– sinó que el que cal és ajudar 
fermament les empreses que hagin apostes grans que després irradiaran prosperitat, de la qual es 
beneficiaran altres empreses i la societat en conjunt”. 
 
Recupera el Vídeo de la sessió aquí: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=viYIY7mgWc0 
 

 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=viYIY7mgWc0
https://www.youtube.com/watch?v=viYIY7mgWc0
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Diàleg 2 
 
“Innovació, desenvolupament econòmic i benestar”. 
25 d’octubre – 18:30 
 
Dialoguen: 
 

 
 

• Antón Costas, president del Consell Econòmic i Social d’Espanya (CES) 
• Cristina Garmendia, presidenta de la Fundació Cotec per a la Innovació 

 
Crònica 
 
Anton Costas i Cristina Garmendia analitzen les implicacions del 
progrés tecnològic i la innovació en el benestar social 
 
Segon Diàleg del Cicle "La Innovació com a destrucció creativa" 
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Crònica provinent de la web de l’IVIE. (Clica aquí) 
 
El cicle de diàlegs La innovació com a destrucció creativa, que organitza la Fundació Ernest Lluch i 
l’Ivie a València, va abordar ahir, en la segona sessió, la dimensió social de la innovació, és a dir, 
com afecta fora de l’àmbit empresarial. El president del Consell Econòmic i Social dʻEspanya, Antón 
Costas; i la presidenta de la Fundació Cotec per a la Innovació, Cristina Garmendia, van analitzar 
les conseqüències del progrés tecnològic i la innovació en el benestar individual i social, així com el 
seu impacte com a font de desigualtats. 
 

 
 
Tots dos ponents van reconèixer a Válencia, ciutat que aspira a convertir-se en Capital Europea de 
la Innovació, que la innovació disruptiva pot generar perdedors i guanyadors. Tot i això, per a Antón 
Costas, quan aquesta innovació produeix un efecte net positiu, el que cal fer és instrumentar els 
elements de compensació, mitjançant polítiques públiques adequades, per no deixar ningú enrere. 
En aquest sentit, Cristina Garmendia va defensar la complicitat que necessita el sistema entre 
Administració, empreses i sindicats per treballar conjuntament i aconseguir que la innovació no 
només sigui un factor de progrés, sinó també que aquest progrés sigui just i equitatiu i fins i tot pugui 
ser un element per reduir la desigualtat. “El sector públic és essencial per pal·liar els efectes de la 
destrucció creativa, primer perquè ha de generar mercat i, segon, perquè ha de tenir la inquietud 
política de voler saber si aquesta innovació està causant desigualtat social”, va afirmar. 
Per altra banda, el president del CES va voler destacar “la pèrdua que s’ha produït a Espanya de la 
classe mitjana laboral i professional, que Alemanya manté, i de la qual pot sorgir molta creativitat i 
innovació” com un dels factors que causa els nivells modestos d’innovació a Espanya. “Si volem fer 
que la innovació sigui inclusiva, cal implicar tots els ciutadans i tots els treballadors”, va afirmar. 
En aquest sentit, la presidenta de Cotec es va referir també a un altre problema que es dóna a 
Espanya i que té impacte directe a les ocupacions mitjanes. Es tracta de la dinàmica que s’està 
produint pel que fa a les inversions en R+D. “La inversió privada en R+D ha crescut un 10%, però 
això ha passat amb 2.500 empreses menys, principalment pimes. Hi ha una concentració molt 
important de lesforç inversor perquè només les grans empreses poden fer lesforç». Garmendia va 
recordar que a Espanya la R+D es finança amb capital privat, “la presència bancària en el 
finançament de la inversió en R+D és testimonial, ha passat del 8% al 2% en aquest moment”. 

https://www.ivie.es/es_ES/gobierno-empresas-sindicatos-trabajar-juntos-evitar-la-desigualdad-derivada-la-innovacion-disruptiva/
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A més, Garmendia va advertir que el mercat de treball a Espanya s’està polaritzant perquè molts 
treballadors no s’estan adaptant a l’automatització de les tasques. En termes globals, l’impacte de 
la innovació a l’ocupació és positiu perquè genera més llocs de treball, però s’està produint una 
polarització salarial. Els salaris mitjans s’estan reduint i es premia la formació amb sous més elevats, 
mentre que les persones sense formació tenen cada cop salaris més baixos. En aquest procés, “els 
més perjudicats estan sent els homes, ja que les dones no perden empleabilitat en cap de les escales 
salarials”, va afirmar. En qualsevol cas, segons la presidenta de Cotec, l’única solució per a aquest 
problema és apostar per la formació contínua al lloc de treball. 
També, en relació amb el treball, Antón Costas va voler destacar la importància de generar llocs de 
treball que puguin estimular la creativitat de les persones, “uns estímuls que haurien de començar a 
les escoles, amb una docència que generi curiositat en els nens perquè després siguin adults 
creatius ”. 
 
D’altra banda, tant Costes com Garmendia van incidir en la dificultat que hi ha per mesurar el valor 
de la innovació i en la necessitat de treballar per disposar de les dades que ajudin tots els subjectes 
implicats a impulsar la innovació adequada. La presidenta de Cotec va recordar que l’economia està 
evolucionant cap a la inversió en actius intangibles, com ara la R+D, i que aquesta no es tenia en 
compte en el pes del PIB fins al 2015. 
Joan Majó, president de la Fundació Ernest Lluch; i Francisco Pérez, director de Recerca de l’Ivie; 
van ser els encarregats de presentar aquest segon diàleg titulat Innovació, desenvolupament 
econòmic i benestar, que es va celebrar a la seu de la Fundació Bancaixa de València. Pilar Chorén, 
directora gerent de l’Ivie, va clausurar la jornada. 
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Pots recuperar el Video de la sessió aquí: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=PIr7G0dSCkA&t=2s 
 

 

 
  

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=PIr7G0dSCkA&t=2s
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Diàleg 3 
 
“Innovació, poder de mercat i desigualtat” 
7 de novembre – 18:30 
 

 
 

• Juan José Ganuza, catedràtic d’Economia i Empresa de la Universitat Pompeu Fabra i 
director de Mercats, Regulació i Competència de Funcas 

• José Ignacio Conde-Ruiz, catedràtic de Fonaments de l’Anàlisi Econòmica de la 
Universitat Complutense de Madrid i subdirector de Fedea 

 
 
Crònica 
 
Juan José Ganuza i José Ignacio Conde-Ruiz analitzen la 
concentració de poder en l’economia digital que limita innovació i 
competència 
 
Tercer diàleg del cicle "La innovació com a destrucció creativa" 
 
Joaquín Maudos, director adjunt de Recerca de l’Ivie i Ferriol Sòria, director de la Fundació Ernest 
Lluch; es van encarregar d’introduir el diàleg i moderar les preguntes dels assistents, posteriorment, 
en aquest tercer diàleg del cicle que organitza la Fundació Ernest Lluch i l’Ivie i que es va fer ahir a 
la seu de la Fundació Bancaja de València. 
“Només la competència impulsa la innovació, però a l’economia digital, l’elevada concentració de 
poder de les empreses tecnològiques redueix aquesta competència, ja que no es pot competir contra 
plataformes que tenen el 90% de mercat”. Amb aquesta idea inicial va començar la tercera sessió 
del cicle de diàlegs “La innovació com a destrucció creativa”, que organitza la Fundació Ernest Lluch 
i l’Ivie a València. Juan José Ganuza, director de Mercats, Regulació i Competència de Funcas; i 
José Ignacio Conde-Ruiz, subdirector de Fedea; ahir van ser els protagonistes d’un diàleg que va 
analitzar els riscos dels monopolis tecnològics. 
El mercat digital està dominat per molt poques plataformes que tenen enormes avantatges 
competitius, perquè controlen les dades. Per als dos experts que ahir van participar a València en el 
diàleg Innovació, poder de mercat i desigualtat, aquesta concentració excessiva impedeix la 
generació d’innovació fora de les grans empreses perquè quan detecten un projecte innovador que 
pot tenir èxit el compren i acaben amb la competència . “És molt greu que els joves emprenedors 
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que volen innovar somiïn amb vendre la seva innovació a Google i no amb competir amb el 
navegador”, va alertar Juan José Ganuza. 
 

 
 
Tant Juan José Ganuza com José Ignacio Conde-Ruiz van coincidir que la fórmula per frenar l’ús 
abusiu del poder de mercat de les grans tecnològiques és la regulació de la competència. A més, 
van explicar que la normativa destinada a garantir la competència no s’hauria de centrar només en 
les grans fusions, sinó també en la compra de startups, perquè el problema més gran es produeix 
quan les grans compren les que intenten innovar més petites per acabar amb possibles competidors. 
Per als ponents, la nova llei europea que vol augmentar la regulació sobre la competència digital és 
un pas prometedor en aquest sentit. 
A més, Ganuza va voler destacar la necessitat d’una implicació més gran de la societat i dels mitjans 
de comunicació per pressionar el legislador i demanar més competència. “L’opinió pública encara 
no s’ha adonat dels beneficis que s’obtindrien amb una competència més gran en l’economia digital”, 
va afegir. D’altra banda, també va recordar el paper del consumidor digital, que “sense adonar-se’n, 
està regalant les seves dades a les plataformes digitals que venen la informació i aconsegueixen 
grans beneficis”. 
Segons el director de Mercats, Regulació i Competència de FUNCAS, la cara positiva de les 
plataformes digitals és que “expandeixen el mercat”, cosa que significa més consum, més ocupació, 
la possibilitat d’assolir un mercat global també per als petits productors, i en definitiva Benestar, 
encara que cal regular els efectes externs que aquestes plataformes generen. 
El diàleg que es va celebrar ahir a la tarda a la Fundació Bancaja de València també va dedicar 
temps a analitzar la situació del mercat de treball a l’economia digital. D’una banda, els ponents van 
comentar la necessitat de regular les condicions laborals de les persones que treballen per compte 
propi per a una o diverses plataformes digitals per igualar els seus drets als de la resta de persones 
ocupades. 
Alhora, van recordar els riscos que l’automatització de tasques pot tenir per als treballadors poc 
formats i ocupats en activitats rutinàries i mecàniques fàcilment substituïbles per tecnologia. En 
aquest punt, el subdirector de Fedea va destacar que Espanya pot ser un dels països que menys es 
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vegi afectat per aquest procés de substitució de llocs de treball. A parer seu, el sector industrial és 
el que patirà més l’automatització, mentre que els serveis, i el turisme entre ells, no es veuran tan 
afectats perquè són treballs que no es poden substituir per màquines fàcilment. “Espanya no destaca 
pel seu sector industrial potent, però sí pels seus serveis i, en aquest cas, això ens beneficiarà”, va 
afirmar José Ignacio Conde-Ruiz. 
 

 
 
En qualsevol cas, tant Ganuza com Conde-Ruiz van coincidir a atorgar a l’educació el paper més 
destacat en l’adaptació als canvis al mercat laboral que està produint l’economia digital. “Els 
treballadors s’hauran d’estar sempre formant per adaptar-se a la innovació. Tot i això, Espanya no 
està invertint en educació el que hauria de fer”, va comentar el subdirector de Fedea. A més, a parer 
seu, seria una millor la despesa que s’utilitzarà en la revaloració de les pensions per augmentar el 
pressupost d’educació en un 30%. Per part seva, José Ignacio Ganuza s’ha mostrat molt preocupat 
per la segregació que s’està produint a l’escola pública, de la qual està desapareixent la classe 
mitjana, ha afirmat. 
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Recupera el Vídeo de la sessió aquí: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=5tcjfG8Ubbg&t=1s 
 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=5tcjfG8Ubbg&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=5tcjfG8Ubbg&t=1s
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Diàleg 4 
 
“La importància dels intangibles en la innovació” 
15 de novembre – 18:30 
 

• Matilde Mas, professora emèrita de la Universitat de València i directora de projectes 
internacionals de l’Ivie 

• Jorge Barrero, director general de la Fundació Cotec per a la Innovació 
 

 
 
Crònica 
 
Matilde Mas i Jorge Barrero expliquen la importància dels actius 
intangibles en el creixement econòmic i la productivitat 
 
Quart diàleg del cicle La innovació com a destrucció creativa, organitzat per 
la Fundació Ernest Lluch i l'Ivie. 
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I+D, programari i bases de dades, disseny, imatge de marca, formació dels treballadors o els models 
dorganització de les empreses són actius intangibles difícils de mesurar, però que tenen un paper 
fonamental en el creixement de la productivitat duna economia. Amb aquesta idea de base, Matilde 
Mas, directora de projectes internacionals de l’Ivie; i Jorge Barrero, director de la Fundació Cotec 
per a la Innovació; van analitzar la posició d’Espanya a la nova economia, basada en el coneixement, 
en què la inversió en infraestructures i equips ha de cedir espai a la inversió en intangibles. Tots dos 
van participar en el diàleg La importància dels intangibles en la innovació, del cicle La innovació com 
a destrucció creativa, que organitza la Fundació Ernest Lluch i l’Ivie a València. 
Matilde Mas va aclarir que molts dels actius intangibles encara no s’inclouen a la comptabilitat 
nacional que, encara que es va adaptant a la nova economia, ho fa molt a poc a poc. “El programari 
no va entrar a l’estadística fins al 2005 i la R+D només apareix des del 2010”, va comentar. 
Tanmateix, ja ningú no dubta del valor de la reputació, l’organització de les empreses, la formació 
dels treballadors i altres actius intangibles que també s’hi haurien d’incloure. “L’objectiu és anar 
elaborant estadístiques cada cop més precises que puguin posar preus als actius intangibles.” 
Els dos ponents van insistir en la necessitat que Espanya modifiqui la seva estratègia d’inversió que 
encara prima els actius tangibles per impulsar els intangibles. “Sense la formació, sense la reputació, 
sense l’estratègia, sense les dades adequades, qualsevol màquina, infraestructura o sistema físic 
és molt car. Això cal tenir-ho en compte a les inversions que realitzem amb els recursos procedents 
dels fons europeus Next Generation, perquè la transició digital i energètica no arribarà de la mà de 
les infraestructures i els equips si no van acompanyats d’actius intangibles”, va matisar Jorge 
Barrero. 
Precisament, en el diàleg es va destacar com un dels defectes fonamentals del sistema d’R+D 
espanyol públic la infrainversió dels seus propis intangibles, és a dir, de la seva estratègia, dades, 
organització, reputació o capacitat d’atreure talent. Per a Barroso això és un problema molt greu ja 
que “tenim un sector públic que haurà de gestionar un volum de recursos enorme, procedent 
d’Europa, amb instruments i estructures rovellades. La nostra ciència necessita dotar-se de les 
capacitats internes que generen els actius intangibles”. 
 

 
 
Pel que fa al sector privat, també es van assenyalar els problemes derivats de les dificultats per 
finançar la inversió en actius intangibles. “Davant l’aversió al risc i el curt termini, cal desbancaritzar 
l’economia perquè entrin en joc finançadors alternatius que estiguin disposats a invertir en aquests 
actius, o bé introduir mesures a la banca per incentivar la inversió en intangibles”, va destacar Matilde 
Mas . 
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Francisco Pérez, director de Recerca de l’Ivie i Ferriol Sòria, director de la Fundació Ernest Lluch, 
es van encarregar d’introduir el diàleg i moderar les preguntes dels assistents, posteriorment, en 
aquest quart diàleg del cicle que organitza la Fundació Ernest Lluch i l’Ivie i que es va fer ahir a la 
seu de la Fundació Bancaixa de València. 
 

 
 
Pots recuperar el video de la sessió aquí: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=JLqvZHKLEJM&t=1s 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=JLqvZHKLEJM&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=JLqvZHKLEJM&t=1s
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Diàleg 5 (Suspès per força major) 
 
“Barreres i polítiques d’innovació “ 
23 de novembre  
 

• José Moisés Martín, director de Red2Red i professor associat d’Emprenedoria Digital de 
la Universitat Camilo José Cela 

• Amparo Chiralt, catedràtica de Tecnologia d’Aliments de la Universitat Politècnica de 
València 

 
Diàleg 6  
 
La contribució de les agències regionals d’innovació: 
experiències 
1 de desembre de 2022 
 

• Leire Bilbao – Directora general de Innobasque, Agencia Vasca de Innovación 
• Andrés García Reche – Vicepresident executiu d’AVI, Agència Valenciana de la Innovació 

 

 
 

 
Crònica 
 
Leire Bilbao i Andrés García Reche comparen els ecosistemes 
innovadors del País Basc i País Valencià 
Últim diàleg del cicle "La innovació com a destrucció creativa" 
 
Francisco Pérez, director de Recerca de l’Ivie, i Pilar Chorén directora gerent de l’Ivie, es van 
encarregar d’introduir el diàleg “La contribució de les agències d’innovació: experiències” i moderar 
les preguntes dels assistents posteriorment, en aquest sisè diàleg del cicle que organitza la Fundació 
Ernest Lluch i l’Ivie i que es va celebrar l’1 de desembre a la seu de la Fundació Bancaixa de 
València. Les persones que dialogaren van ser Leire Bilbao, directora d’Innobasque, i Andrés García 
Reche, vicepresident d’AVI. 
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La inversió en R+D al País Basc suposa un 2,11% del PIB regional, gairebé el doble que a la 
Comunitat Valenciana, on només representa l’1,18%. Amb aquestes dades, el vicepresident de 
l‟Agència Valenciana de la Innovació (AVI), Andrés García Reche, va explicar les diferències de 
partida entre els sistemes d‟innovació de les dues regions. El sisè diàleg del cicle La innovació com 
a destrucció creativa, que organitza la Fundació Ernest Lluch i l’Ivie a València, es va centrar ahir a 
analitzar el paper de les agències regionals de la innovació a Espanya. Per això, a més de García 
Reche, el diàleg va comptar amb la participació de Leire Bilbao, directora d’Innobasque, l’Agència 
Basca de la Innovació, que va descriure l’experiència al País Basc. 
Innobasque és una entitat privada, creada el 2007, amb prop de 1.000 socis tant públics com privats, 
l’objectiu dels quals és incentivar el desenvolupament de projectes diferencials de valor afegit 
aprofitant la col·laboració publicoprivada. Segons va explicar Leire Bilbao no donen subvencions, 
perquè ja hi ha altres entitats que ho fan, la seva funció és fer d’enllaç entre els diferents agents per 
promoure la innovació i la seva materialització perquè arribi al mercat. 
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Per Andrés García Reche, a la Comunitat Valenciana encara li falta molt recorregut per situar-se al 
punt en què es troba el País Basc, ja que Innobaque té un teixit productiu sobre el qual dinamitzar 
la innovació, que la C.V. no en té. L´economia valenciana parteix d´un sistema productiu amb 
empreses molt petites, basat en sectors lligats al consum final i amb poc pes dels intensius en 
coneixement. Amb un PIB per càpita 12 punts inferior a la mitjana nacional i una productivitat mitjana 
per treballador d’uns 52.000 euros, davant dels més de 66.000 euros del País Basc.” Segons el 
vicepresident d’AVI, la Comunitat Valenciana ha patit gairebé dues dècades, entre els anys 90 i 
2010, en què no hi ha hagut inversió ni estratègia en R+D, perquè es va deixar el creixement en 
mans del totxo i les empreses de sectors tradicionals no es van adaptar a la innovació en gestió i 
organització. “La Comunitat Valenciana era líder en joguina, calçat, tèxtil… però tot això va 
desaparèixer”. 
Tot i això, García Reche es va mostrar optimista de cara al futur, ja que “la Comunitat té molt marge 
per millorar el seu valor afegit si incorpora la innovació, no només amb nous sectors basats en el 
coneixement, sinó també en els seus sectors tradicionals i en els serveis. Per això, va destacar la 
compra pública d’innovació com una de les estratègies per guanyar diversitat productiva. “Apostar 
de debò per la compra pública d’innovació ens obrirà un nou panorama per diversificar sectors, ja 
que si garantim un comprador final les empreses es llançaran a la innovació amb més seguretat”, 
va explicar. 
En aquest sentit, Leire Bilbao va coincidir en els avantatges de la compra pública d’innovació, però 
també va voler destacar el paper de la compra privada per part d’empreses més grans que al País 
Basc han permès generar firmes proveïdores innovadores que han acabat sent molt potents també. 
“És fonamental comptar amb un ecosistema amb diferents actors, grans empreses, però també 
petites que són més flexibles, juntament amb agents innovadors, Administració i fins i tot participació 
internacional”. 
El vicepresident d’AVI va recalcar la fortalesa d’alguns sectors que aposten per la innovació a la 
Comunitat Valenciana com l’alimentació, que abasta tot el cicle des del sector primari fins a la 
distribució, la ceràmica o la salut. “No podem desaprofitar el coneixement. A Espanya de cada 204 
publicacions aconseguim una patent, mentre que Alemanya ho aconsegueix cada 27 publicacions, 
Corea cada 24 i França cada 37. Cal connectar l’empresa amb la innovació per obtenir resultats que 
generin valor afegit”. 
Tots dos ponents van coincidir a ressaltar que la innovació ha de ser horitzontal, és a dir, el 
coneixement s’ha d’incloure a tots els nivells del sistema productiu. 
 
Recupera el vídeo de la sessió: 
https://www.youtube.com/watch?v=8Ctqwrj2Vcw&t=1s 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=8Ctqwrj2Vcw&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=8Ctqwrj2Vcw&t=1s
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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 2022: 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 del futur del 
treball 
 
Diàlegs sobre el futur del treball: Impactes, competències i 
governança 
 
Argumentari 
 
El Fòrum Econòmic Mundial indicava que la digitalització entre el 2015 i el 2020 comportaria la 
desaparició de 5 milions de llocs de treball en les 15 economies més desenvolupades i emergents. 
Calculava també que el 65% dels estudiants actuals tindrien una ocupació que avui no existeix. 
Aquestes xifres poden ballar en funció de l’informe, però l’element de fons no. L'anomenada 
“economia 4.0” suposa un repte polític, econòmic i social per a totes les societats, també per 
l’impacte potencial sobre l'ocupació, les condicions de treball i la protecció social. Alguns llocs de 
treball desapareixeran i se'n crearan d'altres, no necessàriament en els mateixos sectors ni en les 
mateixes localitzacions geogràfiques, i molts altres es transformaran. En aquest context, les 
habilitats i competències necessàries per treballar, el perfil dels llocs de treball i les relacions laborals 
canvien per donar resposta a noves realitats ja estructurals com la globalització, les transicions digital 
i climàtica, i els nous patrons migratoris i de comportament demogràfic. 
 
Cal trobar, així, respostes viables a la transformació digital del mercat de treball en tres àrees 
principals.  

1. La relació entre l’economia digital i l’ocupació, ja que la digitalització està transformant el 
fenomen de la desocupació tant des del punt de vista quantitatiu (amb taxes d'atur més 
grans que fan impossible la plena ocupació) com qualitatiu (amb fenòmens nous com 
l'ocupació vulnerable). 

2. Les condicions de treball, que en canviar posen en qüestió conceptes bàsics del dret laboral, 
com ara els de "treballador" o "relació laboral". I, en aquest context, els agents socials han 
de repensar el marc d’acció. 

3. La protecció social, que haurà de proveir cobertura davant d'aquests nous riscos. 

Finalment, el repte del canvi climàtic i la degradació ambiental i la necessitat d’una transició verda 
insten que els sistemes d'educació i formació transitin cap a l'aprenentatge permanent. La 
consciència mediambiental esdevindrà un requisit necessari en tots els llocs de treball, i es 
necessitaran noves mentalitats i noves habilitats per a les persones que s'incorporen al mercat 
laboral, en totes les edats i etapes de la vida. Això requereix una estreta interacció entre els sistemes 
d'educació i formació i els seus entorns, per construir ecosistemes en els quals el desenvolupament 
d'habilitats vagi acompanyat del canvi econòmic, tecnològic i social. 
 

Diàlegs AMB 2022: Diàlegs sobre el futur del treball: 
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Programa 
 
Diàleg 1 - Tendències sobre el futur del treball: una mirada des dels agents socials 
Dilluns 9 de maig de 2022 a les 12.30 (CaixaForum Macaya, Barcelona) 
 
Obertura institucional i introducció 
 

• Enric Lluch – Vicepresident de la Fundació Ernest Lluch 
• Montserrat Ballarín - Vicepresidenta de Desenvolupament Social i Econòmic de l’Àrea 

Metropolitana de Barcelona (AMB) 
 
Intervencions inicials (vídeo) 
 

• Camil Ros - Secretari general de la UGT de Catalunya 
• Javier Pacheco - Secretari general de CCOO de Catalunya 

 
Diàleg 
 

• Antón Costas - President del Consejo Económico y Social d’Espanya. Catedràtic de 
Política Econòmica de la Universitat de Barcelona 

• Josep Sánchez Llibre - President de Foment del Treball Nacional 
 
 
Diàleg 2- Impacte de la tecnologia al mercat de treball: una mirada des de l’acadèmia i les 
institucions 
Dimarts 17 de maig del 2022 a les 12.00 (CaixaForum Macaya, Barcelona) 
 
Vídeo Introductori 
 

• Pilar Díaz - Alcaldessa d’Esplugues de Llobregat  
 

Vídeo inicial 
 

• Natàlia Mir– Directora general d’Innobaix - Agència d’Innovació i Coneixement del Baix 
Llobregat i L’Hospitalet 

 
Diàleg 
 

• María Luz Rodríguez - Professora titular de Dret del Treball i Seguretat Social a la 
Universitat de Castella-la Manxa. Especialista sènior en Institucions del Mercat de Treball 
de l’OIT 

• Lucía Velasco - Directora de l’Observatori Nacional de Tecnologia i Societat (ONTSI) del 
Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Social  
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Diàleg 3 – Life long learning, noves competències i qualificacions requerides: una mirada 
europea i internacional 
Dilluns 30 de maig del 2022 a les 12.00 (CaixaForum Macaya, Barcelona) 
 
Vídeo Introductori  
 

• Filo Cañete - Alcaldessa de Sant Adrià de Besòs 
 
Vídeo inicial 
 

• Héctor Santcovsky- Director de l'Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic de l’AMB 
 
Diàleg 
 

• Xavier Matheu- Director ad interim i cap del Knowledge Hub Department de la European 
Training Foundation (Torí, Itàlia) 

• Clara Centeno - Investigadora sènior a la Unitat de Capital Humà i Ocupació del Joint 
Research Centre de la Unió Europea (Sevilla) 

•  
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Cicle sobre El Futur del Treball 
 
Diàleg 1 
 
Tendències sobre el futur del treball: una mirada des dels 
agents socials 

 
 
Obertura institucional i introducció: 

• Enric Lluch – Vicepresident de la Fundació Ernest Lluch 
• Montserrat Ballarín - Vicepresidenta de Desenvolupament Social i Econòmic de 

l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 
 
Intervencions inicials (vídeo) 

• Camil Ros - Secretari general de la UGT de Catalunya 
• Javier Pacheco - Secretari general de CCOO de Catalunya 

 
Diàleg 

• Antón Costas - President del Consejo Económico y Social d’Espanya. Catedràtic 
de Política Econòmica de la Universitat de Barcelona 

• Josep Sánchez Llibre - President de Foment del Treball Nacional 
 
Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=Yq3VigEBRQU  
  

https://www.youtube.com/watch?v=Yq3VigEBRQU
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Dialoguen 
 
Antón Costas  
 
President del Consejo Económico y Social d’Espanya i Catedràtic de política económica de la UB 
 
Enginyer tècnic industrial i economista. Catedràtic de Política Econòmica a la Universitat de 
Barcelona. Els seus interessos acadèmics es relacionen especialment amb la formació de polítiques 
públiques i reformes econòmiques i el paper que juguen les idees, els interessos i les institucions en 
aquests processos. Acaba de publicar “El final del desconcert. Un nou contracte social perquè 
Espanya funcioni”. Altres llibres recents són: “La nova pell del capitalisme”; La Torre de l'arrogància. 
Polítiques i Mercats després de la crisi”; "La crisi del 2008: de l'Economia a la Política i més enllà". 
És columnista dels diaris “El País”, “La Vanguardia” i “El Periódico de Catalunya”. Les seves opinions 
apareixen sovint en altres mitjans de comunicació escrits i audiovisuals. Ha presidit i ha format part 
de diferents comissions d'experts per assessorar governs i parlaments en qüestions de política 
pública. Al vessant empresarial, ha estat conseller de diverses empreses i defensor del client 
d'Endesa (2000-2005) i president del Consell Assessor d'Endesa a Catalunya (2005-2012), així, en 
el vessant institucional ha estat President del Cercle d'Economia (2013-2016) i va ser President de 
la Fundació Cercle d’Economia (2018-2021) fins a prendre possessió com a President del Consell 
Social i Econòmic del Govern d'Espanya el 2021. 
 
 
Josep Sánchez Llibre 
 
President de Foment del Treball Nacional des del novembre del 2018. 
Llicenciat en Ciències Empresarials i Màster en Direcció d´Empreses per ESADE. 
Responsable de CEOE en les relacions amb les Corts Espanyoles. 
Vicepresident de Conserves DANI. Medalla d'Honor Foment del Treball a la trajectòria empresarial 
(2009). Medalla Bernardo O’Higgins, atorgada pel president del Govern de Xile Eduardo Frei Ruiz-
Tagle, en reconeixement per les inversions espanyoles en aquest país. 
Diputat de la III i IV legislatura, al Parlament de Catalunya. Senador de la IV legislatura, per la 
Comunitat Autònoma de Catalunya a les Corts Espanyoles. Diputat de la V, VI, VII, VIII, IX i X 
legislatures, al Congrés dels Diputats. 
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Crònica 
 
Costas i Sánchez Llibre inauguren el cicle de diàlegs sobre el Futur 
del Treball 
 
Amb tendències sobre el futur del treball: una mirada des dels agents socials 
s’ha inaugurat el Cicle sobre el Futur del Treball que promouen la Fundació Ernest Lluch i l‘AMB. 
L’acte ha tingut lloc al CaixaForum Macaya (Barcelona) i s’ha pogut seguir en streaming des de les 
respectives plataformes webs. 
 
Amb les intervencions inicials d’Enric Lluch (vicepresident de la Fundació Ernest Lluch) i de 
Montserrat Ballarín (vicepresidenta de Desenvolupament Social i Econòmic de l’AMB) des del faristol 
i, dels secretaris generals d’UGT, Camil Ros, i de CCOO, Javier Pacheco, en video, s’ha donat pas 
al diàleg pròpiament dit amb Anton Costas, President del Consejo Económico y Social d’Espanya i 
Catedràtic de Política Econòmica de la Universitat de Barcelona i Josep Sánchez-Llibre, President 
de Foment del Treball Nacional.. 
 
Amb aquests dos dialoguistes de luxe, la conversa, amena i còmplice ha recollit part de les 
inquietuds expressades des dels diferents agents socials, a la vegada que ha recorregut diferents 
qüestions de fons, entre elles la necessitat d’un nou pacte soical, augmentar les rendes del treball i 
evitar la perpetuació de desigualtats. Anton Costas, ha plantejat que el futur del treball, sovint, 
s’estudia des duna visió fatalista, de la destrucció de llocs de treball, perquè és un discurs que 
alimenta la por al futur. En segn lloc ha destacat que parar del futur vol dir parlar del present, per la 
qual cosa fan falta més llocs de treball, per a mes persones i en mes llocs del pais doncs en les 
ultimes decades s’ha perdut cohesió territorial i petites capitals o ciutats s’han vist perjudicades.I per 
últim ha exposat que si la idea bona es basa en crear bons llocs de treball, qui els crea? La resposta 
hauria de ser les bones empreses. I quan parlem de bones empreses tambe vol dir millorar la 
productivitat i la innovació, a banda de les condicions laborals òptimes. Aquestes son les empreses 
que segons Costas, interessa potenciar. 
 
Sánchez-Llibre reconeix que per intentar desenvolupar les potencialitats empresarials caldria una 
mica mes de sacrifici de les administracions per intentar que les empreses siguin mes competitives. 
I puntualitza que enun moment critic i important com aquest, caldria modernitzar l’administració 
pública i que aquesta faciliti més i millor el finançament. 
 
El diàleg ha prosseguit en la búsqueda de consensos i acords sense defugir punts de desencontre 
com la incidència de la política fiscal i la balança de pagaments, els reptes de la transformació 
empresarial i la transició energètica industrial .Costas ha destacat els punts forts de comptar amb 
una industria agroalimentària potent,uns sindicats col·laboradors, amb capacitat i voluntat d’arribar 
acords i uns fons europeus que ben gestionats poden donar els seus fruits.Ambdós ponents 
 
Amb un torn de preguntes s’ha posat fi a aquest interessant diàleg. El director de la Fundació Ernest 
Lluch, Ferriol Sòria ha agraït als ponents i públic (presencial i online), sengles intervencions i 
l’assistència, i ha anunciat el proper diàleg: Impacte de la tecnologia al mercat de treball: una mirada 
des de l’acadèmia i les institucions 
 
A continuació, reproduïm el diàleg en VIDEO: 
https://www.youtube.com/watch?v=Yq3VigEBRQU&t=1s 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Yq3VigEBRQU&t=1s
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https://www.youtube.com/watch?v=Yq3VigEBRQU&t=1s
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Diàleg 2 
 
Impacte de la tecnologia al mercat de treball: una mirada 
des de l’acadèmia i les institucions 
 

 
 
Vídeo Introductori 
 

• Pilar Díaz - Alcaldessa d’Esplugues de Llobregat  
 

Vídeo inicial 
 

• Natàlia Mir– Directora general d’Innobaix - Agència d’Innovació i Coneixement del 
Baix Llobregat i l’Hospitalet 

 
Diàleg 
 

• María Luz Rodríguez - Professora titular de Dret del Treball i Seguretat Social a la 
Universitat de Castella-la Manxa. Especialista sènior en Institucions del Mercat de 
Treball de l’OIT 

• Lucía Velasco - Directora de l’Observatori Nacional de Tecnologia i Societat 
(ONTSI) del Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Social 

 
Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=gQGQxeayHG8  
 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=gQGQxeayHG8
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Dialoguen 
 
María Luz Rodríguez  
 
Professora titular de Dret del Treball i de la Seguretat Social a la Universidad de Castilla-la Mancha.  
Investigadora Principal del Grup de Recerca del Projecte Digital Work, i Sènior Expert en 
Institucions i Mercat de Treball a IN WORK de l'Organització Internacional del Treball (Ginebra). 
  
Ha estat docent a les universitats de Valladolid i Carlos III de Madrid i ha realitzat estades de recerca 
a les universitats de Cambridge, Bolonya i a la Penn State University (Pennsilvània), al Centre 
Europeu de Recerca en Política Social de Viena, al European Trade Union Institute de Brussel·les i 
al Departament de Recerca de l'Organització Internacional del Treball a Ginebra.  
 
Luz Rodríguez és un referent en tendències a la feina i ha publicat nombrosos articles sobre ocupació 
i relacions laborals en llibres col·lectius i revistes especialitzades. Recentment ha publicat el llibre 
"Tecnología y trabajo: el impacto de la revolución digital en los derechos laborales y la protección 
social" (Aranzadi 2021). 
Ha dirigit com a investigadora principal un projecte de recerca finançat amb fons públics sobre 
Digitalització i Treball: L'impacte de l'economia 4.0 sobre l'ocupació, les relacions laborals i la 
protecció social (19 investigadors). És Experta en Treball Decent i Desenvolupament Econòmic de 
la Fundació COTEC. 
 
Lucía Velasco 
 
Lucia Velasco dirigeix l’Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad (ONTSI) del Ministeri 
d’Assumptes Econòmics i Transformació Social, observatori que estudia l'impacte de la tecnologia 
a la societat dependent de la secretaria d'estat de digitalització i intel·ligència artificial.  
És economista, màster en Comunicació (UAH) i té diversos postgraus en àmbits com ara la Direcció 
d'Innovació Social (ESADE); Agile Project Management (IEBS/URJC); Responsabilitat Social 
Corporativa (IE) i Gènere (Instituto de la Mujer). Acaba de publicar “¿Te va a sustituir un algoritmo? 
El futuro del trabajo en España (Turner 2021).  
Va ser directora del Gabinet de la Secretària d'Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial. 
Compta amb una àmplia trajectòria professional a l'Administració General de l'Estat, on ha format 
part dels gabinets de Presidència del Govern; Ministeri de la Presidència; Ministeri d'Indústria, 
Energia i Agenda Digital, així com al Congrés dels Diputats. 
És experta avaluadora per a Eurofound (Fundació Europea per a la Millora de les Condicions de Vida 
i de Treball) i experta independent per a la Comissió Europea en l'àmbit del futur del treball. 
 
 
Crònica 
 
Lucía Velasco i Luz Rodríguez dialoguen sobre l’impacte de la 
tecnologia en el mercat laboral 
Segon diàleg del Cicle "El Futur del Treball" coorganitzat amb 
l'AMB 
 
Amb Impacte de la tecnologia al mercat de treball: una mirada des de l’acadèmia i les institucions 
s’ha inaugurat el Cicle sobre el Futur del Treball que promouen la Fundació Ernest Lluch i l’AMB. 
L’acte ha tingut lloc al CaixaForum Macaya (Barcelona) i s’ha pogut seguir en streaming des de les 
respectives plataformes webs. 
 
Amb la breu intervenció inaugural de Joan Majó (president de la Fundació Ernest Lluch) s’ha donat 
pas a les presentacions inicials en video de Pilar Díaz, alcaldessa d’Esplugues de Llobregat i de 
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Natàlia Mir, directora general d’Innobaix. Acte seguit s’ha iniciat el diàleg pròpiament dit amb la 
participació de dues reconegudes expertes en la matèria com son la Luz Rodríguez, catedràtica de 
Dret del treball a la Universidad de Castilla La Mancha i la Lucía Velasco, directora de l’Observatori 
Nacional de Tecnologia i Societat (ONTSI) del Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació 
Social. 
 
Amb aquestes dues dialoguistes de luxe, la conversa, amena i còmplice ha recollit part dels debats 
i dilemes que centren la disjuntiva entre l’aportació humana i la tecnològica en un mercat de treball 
global i canviant. Els reptes de futur passen pels algoritmes però també per les cures i per revertir el 
biaix de gènere que ha caracteritzat, tan el mercat de treball com el desenvolupament tecnològic. 
 
Per Luz Rodríguez, la visió tecno-optimista que ella defensa no està renyida amb la necessitat de 
regulació, sobretot per garantir condicions laborals i limitar els excessos de la tecnologia de la 
vigilància i control. En aquest sentit exposa que la narrativa de les plataformes es presenta com a 
disruptiva en relació als equilibris, acords i regulacions laborals que han caracteritzat el mercat 
laboral fins ara, i aposta per una nova regulació que permeti evitar entorns laborals marcats per la 
vulnerabilitat i la precarietat. 
 
Per Lucía Velasco, autora de ¿Te va a sustituir un algoritmo? (Turner, 2022), la precarietat laboral 
de bona part de l’economia de plataformes és palpable i coneguda, per la qual cosa cal revertir-la, 
al mateix temps que la pandèmia ha posat sobre la taula la necessitat de valorar el treball de cures 
i d’atenció humana, sovint menystingut, mal pagat, desprestigiat i feminitzat. Com revertir-ho? 
Segurament, a través d’un pacte social com el que ens havia permès funcionar fins ara perquè sense 
un marc d’entesa, la incomprensió, ira i deteriorament social augmenten, sobretot ara, que estem en 
un moment de transició de model. Luz Rodriguez, veu indispensable preparar la transició per tal 
d’evitar parlar de guanyadors i perdedors, i veu necesari avançar en models de renda bàsica i renda 
bàsica universal, en la redistribució de riquesa i també de riscos. 
 
Amb un torn de preguntes ric i divers, s’ha posat fi a aquest interessant diàleg que ha susciat un 
gran interès entre els asistents a la sala i entre els que l’han seguit per streaming. El director de la 
Fundació Ernest Lluch, Ferriol Sòria ha agraït als ponents i públic (presencial i online), sengles 
intervencions i l’assistència, i ha anunciat el proper i darrer diàleg del cicle, el proper 30 de maig:Life 
long learning, noves competències i qualificacions requerides: una mirada europea i internacional 
 
Aquí pots seguir el Vídeo de la segona sessió: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=gQGQxeayHG8&t=1s 
 

https://www.youtube.com/watch?v=gQGQxeayHG8&t=1s
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https://www.youtube.com/watch?v=gQGQxeayHG8&t=1s


86 

 

 

 
 

 
 

  



87 

 

 

Diàleg 3 
 
Life long learning, noves competències i qualificacions 
requerides: una mirada europea i internacional 

 
 
Vídeo Introductori  
 

• Filo Cañete - Alcaldessa de Sant Adrià de Besòs 
 
Vídeo inicial 
 

• Héctor Santcovsky- Director de l'Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic de l’AMB 
 
Diàleg 
 

• Xavier Matheu- Director ad interim i cap del Knowledge Hub Department de la European 
Training Foundation (Torí, Itàlia) 

• Clara Centeno - Investigadora sènior a la Unitat de Capital Humà i Ocupació del Joint 
Research Centre de la Unió Europea (Sevilla) 

 
Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=0EJZnURbFR8 
 
Dialoguen 
 
Xavier Matheu de Cortada 
 
Des del febrer del 2022 és Director ad interim y Jefe del Knowledge Hub Department en la European 
Training Foundation (Torino, Italia)  
 
Xavier Matheu és llicenciat en geografia i història, educació social i gestió de la formació a l'empresa.  
Durant catorze anys va treballar a Barcelona, Espanya, en projectes d'assistència tècnica 
internacional en els àmbits de la reforma de la Formació professional i l'ocupació en el marc de 
programes de la Unió Europea com PHARE o TACIS entre d’altres. 
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L'any 2004 es va incorporar a l'ETF. Des del gener del 2015 fins al desembre de 2020, va ser cap 
de la Policy Unit del Departament d'Operacions.  
Des del gener del 2021, és cap del departament de Knowledge Hub. El Knowledge Hub Department 
garanteix la co-creació, gestió i intercanvi de coneixements de l'ETF sobre desenvolupament del 
capital humà (HCD) en col·laboració amb els països socis, els serveis de la UE i les parts 
interessades de la comunitat internacional, i proporciona informació, seguiment, anàlisi i avaluació 
de fets actualitzats i rellevants sobre desenvolupament de capital humà als països sota la 
responsabilitat de l'ETF. 
 
Clara Centeno 
 
Investigadora Senior en la Unidad de Capital Humano y Empleo del Joint Research Centre de la 
Unión Europea. 
 
Clara Centeno ha llevado a cabo desde 2001 investigaciones socioeconómicas basadas en 
evidencias sobre los desarrollos de la Sociedad de la Información y el papel de las TIC y las 
competencias digitales para la inclusión socioeconómica. Este trabajo se ha centrado en grupos 
vulnerables, incluidos inmigrantes, jóvenes en riesgo, cuidadores informales y desempleados. Ha 
apoyado con ese trabajo el desarrollo de políticas de cuidado a largo plazo, integración de 
inmigrantes, juventud, inclusión digital y social y educación en la UE.  
 
Su trabajo de investigación actual se centra en el papel de las competencias digitales y el Marco de 
Competencias Digitales de la CE (DigComp) para la empleabilidad de los solicitantes de empleo y 
también de los trabajadores en contextos laborales. Esto cubre áreas como la definición de las 
necesidades de competencias, la evaluación de las competencias y la formación. Desde 2021, se 
encarga del estudio de viabilidad del Certificado Europeo de Competencias Digitales, la Acción 9 de 
la Agenda Digital Europea. 
También está trabajando en el desarrollo de las competencias interculturales de los docentes, en 
particular, explorando cómo las políticas pueden contribuir a superar las barreras actuales para el 
desarrollo de dichas competencias interculturales. 
 
Crònica 
 
Matheu i Centeno clouen el cicle de diàlegs sobre el futur del treball 
Tercer i darrer diàleg dedicat al 'Life long learning', competències i qualificacions 
 
Amb Life long learning, noves competències i qualificacions requerides: una mirada europea i 
internacional s’ha clos el Cicle sobre el Futur del Treball que han impulsat la Fundació Ernest Lluch 
i l’AMB. L’acte ha tingut lloc al CaixaForum Macaya (Barcelona) i s’ha pogut seguir en streaming des 
de les respectives plataformes webs. D’aquesta manera s’ha posat punt i final a un cicle que es va 
iniciar el 9 de maig parlant de les tendències sobre el futur del treball i que va prosseguir el 17 de 
mig centrant el debat sobre l’impacte de les tecnologies al mercat laboral. 
 
Amb les intervencions inicials d’Héctor Santcovsky (director de l’Àrea de Desenvolupament Social 
i Econòmic de l’AMB) i de Filo Cañete (alcaldessa de Sant Adrià del Besòs) en vídeo, s’ha donat 
pas al diàleg d’avui i que per a l’ocasió reunia a Xavier Matheu (director ad interim i cap del 
Knowledge Hub Department de la European Training Foundation a Torí) i Clara Centeno 
(investigadora sènior a la Unitat de Capital Humà i Ocupació del Joint Research Centre de la Unió 
Europea a Sevilla) 

Amb aquests dos dialoguistes de luxe, la conversa, amena i còmplice ha recollit part de les 
inquietuds expressades sobre el futur del treball, la necessitat de formació, la predisposició i 
adaptació al canvi i la voluntat perenne d’aprendre. Així com el camí de reconeixement i validació 
de noves competències i qualificacions requerides, des d’una mirada europea i internacional. 
 
Amb un torn de preguntes s’ha posat fi a aquest interessant diàleg. El director de la Fundació Ernest 
Lluch, Ferriol Sòria ha agraït als ponents i públic (presencial i online), sengles intervencions i 
l’assistència, tan avui, com en les anteriors sessions. 
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Vídeo de la Sessió: 
 

 
 
Fotos 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0EJZnURbFR8
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Recuepera la TRANSCRIPCIÓ de TOT EL CICLE AQUÍ 

Clica a aquesta portada: 

  

https://www.fundacioernestlluch.org/wp-content/uploads/2022/07/Dialegs-AMB-Lluch-Futur-del-Treball-Transcipcio-maquetada-Revisada.pdf
https://www.fundacioernestlluch.org/wp-content/uploads/2022/07/Dialegs-AMB-Lluch-Futur-del-Treball-Transcipcio-maquetada-Revisada.pdf
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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. 

 
DIÀLEG 1 
 
Ciutat i Diversitat: el futur ja és aquí 
 
Cicle de diàlegs ‘Economia i Territori’ a Vilassar de Mar 2022 
 
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 
 
La primera sessió del Cicle de Diàlegs sobre Economia i Territori de Vilssar de Mar, es va a terme 
l’11 de març de 2022, a la Sala d’actes de la Biblioteca Ernest Lluch. 

 
Ciutat i Diversitat: el futur ja és aquói 
Divendres 11 de març de 2022. Sala d’actes Biblioteca Ernest Lluch  
Vilassar de Mar 
 

Diàlegs a Vilassar de Mar 
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Crònica 
 
Les migracions i les ciutats diverses, de la mà de Gemma 
Pinyol-Jiménez i Andreu Domingo 

Diàleg inaugural del cicle Economia i Terriori 2022 - Vilassar de 
Mar 

Amb la presentació del professor Esteve Oroval es va iniciar el diàleg inaugural del Cicle sobre 
‘Economia i Territori’ que va tenir lloc divendres passat, 11 de març, a la Biblioteca Ernest Lluch de 
Vilassar de Mar. 
 
El diàleg portava per títol “Ciutats i diversitat: el futur que ja és aquí” i va versar sobre la qüestió 
demogràfica i intercultural de les ciutats, amb especial mirada al conflicte bèl·lic a Ucraïna i a les 
dinàmiques migratòries que ens connoten. 
 
Per a l’ocasió es va poder reunir a un tàndem de luxe format per la politòloga Gemma Pinyol-Jiménez 
(Directora de migracions a Instrategies i experta del Consell d’Europa en el marc del Projecte de 
Ciutats Interculturals i coordinadora de la RECI-Red de Ciudades Interculturales) i el demògraf 
Andreu Domingo (Subdirector i investigador del Centre d’Estudis Demogràfics. Director del Grup 
d’Estudis de Demografia i Migracions-GEDEM). 
 
El diàleg va transcòrrer des de la complicitat intel·lectual i la complementarietat de mirades i anàlisis 
que des de la demografia i les polítiques públiques van anar trenant ambdós dialoguistes, en una 
conversa experta, divulgativa i amena, que va satisfer tan al públic assistent com als que van seguir 
el diàelg per streaming. 
 
A continuació reproduïm el diàleg íntegre, emès el divendres 11 de març de 2022  les 18:30h. No et 
perdis el visionat d'aquest interessant diàleg, aquí: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=o1VvCw5OBaU&t=3s 
 

 

https://youtu.be/Fpe7RBSwzuE
https://www.youtube.com/watch?v=o1VvCw5OBaU&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=o1VvCw5OBaU&t=3s
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DIÀLEG 2 
 
Béns comuns i renda bàsica, per un concepció no absolutista de 
la propietat 
 
El passat divendres dia 10 de juny en David Casassas i en Jordi Mundó van conversar sobre 
“Bens comuns i renda bàsica: per una concepció no absolutista de la propietat”. 
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Crònica 
 
Casassas i Mundó reflexionen sobre béns comuns, renda bàsica i noció de 
propietat 
 

 
 
En una distesa conversa introduida per Esteve Oroval i per Joan Majó , els professors Casassas i 
Mundó van dissertar sobre l’evolució del concepte de propietat privada i de com d’aquesta deriven 
reflexions filosòfiques però també implicacions de funcionament de la societat queporten a 
reflexionar també sobre la necessitat d’una renda bàsica universal en oposició per exemple a rendes 
condicionades amb menor o major mesura. 
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DIÀLEG 3 
 
Sostenibilitat de la vida: Decreixement o creixement sostenible? 
3r diàleg del Cicle d'Economia i Territori 2022 a Vilassar de Mar 
 
Divendres 11 de novembre a les 18:30 
Sala d’actes Biblioteca Ernest Lluch de Vilassar de Mar 
Acte gratuït amb inscripció prèvia obligatòria (enviar a:secretaria@fundacioernestlluch.org) 
 
Dialoguen: 

• Federico Demaria - Professor d’economia ecològica i ecologia política a la Universitat de 
Barcelona, i investigador de l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la UAB 

• Sara Moreno - Professora del Departament de Sociologia de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, investigadora del Centre d’Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el 
Treball (QUIT-UAB) 

 

  

mailto:secretaria@fundacioernestlluch.org
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Crònica 
 
Sara Moreno i Federico Demaria exploren els elements clau per a la 
sostenibilitat de la vida en el context de transformació actual 
 
Tercer diàleg sobre Economia i territori a Vilassar de Mar 
 

 
 
El passat divendres 11 de novembre, a la biblioteca de Vilassar de Mar es va dur a terme el tercer 
diàleg sobre Economia i Territori d’enguany amb el títol de “Sostenibilitat de la vida: decreixement 
o creixement sostenible?“ 
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Ens hi van acompanyar Sara Moreno, professora del Departament de Sociologia de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, i investigadora del Centre d’Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i 
el Treball (QUIT-UAB), i Federico Demaria, professor d’economia ecològica i ecologia política a la 
Universitat de Barcelona, i investigador de l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la UAB 
Els dialoguistes van entrara debatre sobre com encarar un mon de cures i la necessitat de plantejar 
el creixment o el decreixement no en termes estrictament monetaris sinó amb mesures d’anàlisi del 
benestar, incoprant l’economia feminista i ecològica a l’hora d’evaluar els canvis i les 
trasnformacions que la restricció de recursos i el canvi climàtic que observem ens plantegen. 
La sessió va cloure amb múltiples preguntes del públic. 
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Diàleg Ernest Lluch d’Economia, Futbol i Societat 

 
 
Descripció. En virtut de la relació entre el FC Barcelona, la Fundació Ernest Lluch, i la UPF-BSM des 
de fa anys se celebra una jornada acadèmica anual per parlar d’economia i futbol, dos conceptes 
que estan molt interrelacionats.  
 
Diàleg Economia - Futbol i Societat 
L'impacte social del futbol abans i després de la prefessionalització -  
 
Rexach, Alfonseda i Guil connecten Ernest Lluch amb el Barça i l’impacte 
social del futbol 
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Crònica 
 
Divendres passat 21 de gener de 2022 va tenir lloc el Diàleg sobre Economia Futbol i Societat anual 
en homenatge a Ernest Lluch coorganitzat per la Fundació Ernest Lluch, la UPF-BSM (BArcelona 
School of Management), l’agrupació local del PSC de Vilassar de Mar i la mateixa Biblioteca Ernest 
Lluch de Vilassar de Mar. L’acte es va vertebrar a partir de la conversa “Ernest Lluch, la passió de 
ser culer: L’impacte social del futbol abans i després de la prefessionalització”. Un acte rigorós ia la 
vegada distès que va fluir extraordinàriament bé entre un públic nombrós i participatiu. 
 

 
 
Per a l’ocasió es va comptar amb la participació d’ Antoni Guil, president de la Confederació Mundial 
de Penyes del FC Barcelona; Ramon Alfonseda, president de l’Associació Barça Jugadors i Carles 
Rexach, qui fou jugador i entrenador del FC Barcelona. Per art de la Fundació hi foren presents el 
president Joan Majó, el vicepresident Josep Maria Carreras i la patrona Teresa Coch. 
L’acte va comptar amb l’assessorment del patró de la Fundació i catedràtic i membre de la UPF 
Sports Lab Jaume García. 
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Diàlegs anuals sobre polítiques de salut i bon govern - 

Funcas - Fundació Ernest Lluch 
 
Experts aborden el futur de l’atenció primària i les polítiques per a 
professionals del SNS 
 
En dos diàlegs entre metges amb gran experiència assistencial i de gestió es van tractar dos temes 
crucials per a la reforma ineludible del Sistema Nacional de Salut espanyol: la política de personal 
professional i l’Atenció Primària. 
 
L’acte va comptar amb unes paraules d’obertura del professor Félix Lobo, en respresentació de 
FUNCAS i de Ferriol Soria, director de la Fundació Ernest Lluch, en nom de la Fundació. 
 

 
 

Immediatament en una diáleg sobre Política de Professionals Sanitaris i Futur del SNS presentat 
pel mateix, Félix Lobo, professor emèrit de la Universitat Carlos III de Madrid es va assistir a un 
diàleg punyent entre el Dr. Ramón Cunillera, gerent del Consorci Sanitari del Maresme i president 
de la Societat Catalana de Gestió Sanitària i el Dr. Ignacio Riesgo Médico, exdirector-Gerent dels 
hospitals Ramón y Cajal (Madrid) i Covadonga (Oviedo) i consultor 
 

 El segon diàleg sobre L’Atenció Primaria i els seus 
professionals al futar del SNS fou presentat per Jaume 
Puig Junoy, Dr. en Economia, professor distingit de la 
Universitat Pompeu Fabra – Barcelona School of 
Management (UPF-BSM)  

El diàleg va ser compartit pel Dr. Salvador Casado 
Buendía, metge de família, editor d’un important bloc 
professional (@doctorcasado) i escriptor, y la Dra. Lola 
Ruiz Iglesias, màster of Science in Community Medicine i 
especialista en planificació, gestió i polítiques sanitàries 
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Pots llegir la crònica de l’acte feta per Immedico: 

https://www.immedicohospitalario.es/noticia/32520/aumenta-el-trasvase-de-medicos-del-sector-
publico-al-privado.html 

Pots veure la sessió completa en aquest video de la Jornada: 

https://www.youtube.com/watch?v=Ij0AfdxN5HY&t=6s 

  

https://www.immedicohospitalario.es/noticia/32520/aumenta-el-trasvase-de-medicos-del-sector-publico-al-privado.html
https://www.immedicohospitalario.es/noticia/32520/aumenta-el-trasvase-de-medicos-del-sector-publico-al-privado.html
https://www.youtube.com/watch?v=Ij0AfdxN5HY&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=Ij0AfdxN5HY&t=6s
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Àmbit Acadèmic 
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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 2022 

 
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 2021-2022, en els centres de Secundària públics, privats 
o concertats de Catalunya. 
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Bases del XVIè Premi 
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Jurat i veredicte 
 

                                                                            
 
 

 
 
“Acta del jurat del XVII Premi Ernest Lluch de Ciències Polítiques i Socials, reunit a les 12 del migdia  
de dijous 12 de maig de 2022 en la sala 40.149 de l’edifici Roger de Llúria i constituït per: 
 
El president,  
El professor Magí Panyella, degà de la Facultat de Ciències Polítiques i Socials de la UPF. 
Els vocals, 
El senyor Josep Maria Carreras, de la Fundació Ernest Lluch 
El senyor Jordi Ferrer, de la Fundació Ernest Lluch 
La professora Rosa Lluch, de la Fundació Ernest Lluch 
El senyor Ferriol Soria, de la Fundació Ernest Lluch 
El senyor Jordi Guiu, de la UPF 
El senyor Pere Jódar, de la UPF 
El professor Abel  Escribà, de la UPF 
El professor Toni Rodon, 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, és una activitat 
reconeguda i estimada en les respectives agendes. El pas del temps i les successives edicions mostren 
que per ambdues institucions és un esdeveniment estimulant i rellevant, al que dediquem recursos i 
esforços. I, això, 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 de 
l’ensenyament secundari 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, del treball de final de grau i tal vegada de final de màster o, fins i tot, de la culminació 
amb la tesi doctoral. S’ha de dir que alguns (pocs però significatius) dels treballs de batxillerat no tenen 
res a envejar a molts dels que es presenten en el Graus universitaris. 
 
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 i imprescindible en els ambients acadèmics: “la preocupació per l’objectivitat” 
que deia el gran antropòleg Leví-Strauss. Els dos cursos anteriors aquests acte va quedar una mica 
deslluït, no perquè no hi hagués implicació institucional i personal, sinó per la necessària precaució 
davant la pandèmia; la recomanada distància física, els obligats confinaments, la mascareta, etc. 
Aquest curs tornem a l’acte presencial, sense aforament limitat i amb el tradicional 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 nostres 
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 les seves reunions 
en viu i directe. Aquest curs, llevat de la mascareta i de confinaments parcials, les classes han estat 
de nou presencials i, per tant, les relacions humanes entre estudiants i professors s’han recuperat. Les 
noves tecnologies son instruments molt valuosos en funció de qui i cóm les utilitza; sempre hem de 
tenir present que els automatismes i algorismes sense bones decisions prèvies i controls humans tenen 
força probabilitat d’errar. 
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Donat que el treball de recerca de batxillerat és una entrada una mica més formal al món de la recerca 
i que, aquest, en certa manera marca una forta empremta en els estudiants, visible al llarg dels graus 
universitaris, fora bo desenvolupar uns materials didàctics senzills i pràctics que familiaritzessin amb 
l’estructura bàsica de qualsevol recerca: objectiu, pregunta de recerca, marc teòric (o estat de la qüestió 
de la literatura especialitzada en la temàtica tractada, hipòtesi, tècniques de recollida de dades 
(observació, documentació, entrevista, enquesta; representativitat, combinació de tècniques...) i 
rudiments bàsics d’anàlisi de dades i continguts; finalment presentació de resultats (no abusar del 
gràfics de sectors; combinar taules, gràfics, diagrames...) i conclusions. Així mateix, utilitzar més llibres 
i revistes a la bibliografia i no tanta webgrafia, traslladar la cura i atenció a les cites dels textos. A banda 
de la cura en l’ortografia i la redacció. Una bona expressió sempre és una bona entrada en la vida 
quotidiana i laboral.  
 
Bé, naturalment en aquests treballs tot aquest aparell metodològic i tècnic, no es decisiu, però com 
dèiem, creen escola i al llarg de la carrera, es pot contemplar la repetició dels errors inicials.  
 
En tot cas, més enllà d’aquesta reflexió remarquem que enguany s’han presentat 93 treballs dels que 
s’han validat 73. En general, els treballs presentats en cada edició són un reflex de les preocupacions 
de la societat. Hi ha hagut edicions en les que predominava una o altra matèria, en aquesta edició més 
enllà de qüestions molt generals (gènere, política, història i memòria històrica...) destaca l’ampli ventall 
d’objectius i temàtiques en el conjunt de treballs, sense cap que predomini netament. 
 
En aquest sentit, cal destacar que, els cinc treballs seleccionats al Premi Ernest Lluch de Ciències 
Polítiques i Socials 2022 mantenen la temàtica diferenciada. Així mateix subratllem que entre els 
seleccionats hi ha 3 dones i dos homes, d’instituts públics i de poblacions del conjunt de la geografia 
catalana. Recordem que excepte la temàtica i el contingut el jurat no coneix cap d’aquestes 
característiques mentre delibera per fallar el premi. També esmentar un agraïment i reconeixement 
molt especials a professors, tutors i famílies, l’acompanyament dels quals es imprescindible per fer 
arribar a bon port la feixuga tasca dels TR. 

En aquesta edició el jurat ha atorgat als següents treballs els quatre accèssits corresponents al 
XVII Premi Ernest Lluch de Ciències Polítiques i Socials. Esmentats sense un ordre de preferència, 
cadascun figurarà en la web de la Facultat i de la Fundació: 

La genealogia violeta. Realitzat per Helena Pubill Quintillà, alumna de l’Institut Guindàvols (Lleida). 
Ens trobem davant d’un exercici de recuperació de la memòria del moviment feminista a Lleida, en 
aquest cas una reconstrucció pormenoritzada i contextualitzada dels seus orígens i desenvolupament 
durant el període 1975-1991. La autora amb bona redacció i estructuració del text, combina de forma 
encertada diferents tècniques de recerca: documentació, arxius, entrevistes i enquesta per tal 
d’aconseguir l’objectiu principal que, tal com diu l’autora, és: “investigar el paper de les feministes 
lleidatanes durant la transició democràtica i reivindicar-lo, donant-lo a conèixer a la gent de la meva 
generació”. Un treball de molt bona factura, el de l’Helena, que revela una potencial excel·lent 
investigadora. Com ha passat en altres edicions no ens estranyaria gens que, un cop revisat i editat, 
aparegués en format de llibre. Destaquem altrament la voluntat d’esbrinar fins a quin punt les noves 
generacions coneixen aquelles lluites, així com l’opinió de les 11 dones protagonistes entrevistades 
sobre els nous feminismes i les seves propostes; sense oblidar la meritòria website. 
 

Migrar per millorar. La immigració al Garraf. Realitzat per Pau Arenas Huguet, estudiant de l’Institut 
Francesc Xavier Lluch i Rafecas (Vilanova i la Geltrú). L’objectiu d’aquest treball és conèixer els orígens 
i les raons de la immigració, en el cas concret estudiat, i així mateix arribar a conclusions a l’entorn de 
la integració o acceptació en la nova terra d’acollida. Parteix d’una definició adequada del fenomen que 
contextualitza a grans trets en els àmbits europeus, espanyol, per arribar a aprofundir en Catalunya i 
el Garraf. S’ha de reconèixer el treball infogràfic, així com el mapa de situació de la immigració (orígens, 
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sexe, edat, situació laboral, vulnerabilitat i distribució en el territori català i dels municipis de la comarca 
del Garraf. Destaca també les interessants entrevistes a les expertes (administració, mitjans de 
comunicació, acadèmia, i entitat especialitzada en l’acolliment); també a les vuit entrevistades 
immigrants de procedència molt diversa que permet fer-se una idea més que acceptable del binomi 
acceptació-integració, des del punt de vista expert i dels propis immigrants. Qüestió clau que es pot 
contrastar relativament, donat que l’enquesta és simplement il·lustrativa però no representativa, amb 
la opinió de 200 garrafencs i garrafenques. 

La presó: rehabilitació o càstig. Realitzat per Marita Jhones Santos Guevara, alumna de l’Institut 
Miquel Tarradell (Barcelona). A la presó és relativament fàcil entrar, si la justícia et condemna, és clar. 
Però resulta extremament difícil entrar a fer recerca. L’autora desenvolupa una pertinent estratègia 
investigadora, pregunta inclosa, en la que mostra algunes de les claus de les polítiques públiques de 
rehabilitació de la delinqüència, combinatòria de diferents dimensions, entre les que destaca les causes 
d’ingrés en els centres i els programes específics d’educació i els tallers de reinserció social. L’estudi 
està ben contextualitzat en combinar legislació, normativa interna i dades, contrastada amb la proposta 
comparativa del sistema noruec. En la part de contrastació del marc teòric i la realitat, la Marita ha 
tingut cura de mostrar algunes característiques dels entrevistats, així com una pauta ben estructurada 
del guió d’entrevista; tanmateix s’agraeix la contrastació de les opinions en l’anàlisi de les entrevistes, 
remarcant factors de coincidència i desacord de criteris en els resultats, que culminen en unes 
conclusions  que segueixen fidelment el fil conductor de la recerca. El conjunt mostra la dedicació i 
claredat d’idees de l’autora del Treball de recerca.  

Joan Platé Vergès. Un maqui compromès amb la lluita per la llibertat. Realitzat per Aniol 
Escorihuela Roca, estudiant de l’Institut Santiago Sobrequés i Vidal (Girona) 

No podia faltar un treball d’Història en el Premi Ernest Lluch d’enguany. Sempre hi ha uns quants que 
sorprenen per la seva qualitat i, entre ells es fa difícil d’elegir. Enguany el treball sobre Joan Platé 
Vergés i el maquis, no és només una història personal ben recolzada per la descripció del moviment 
guerriller, el seu origen, el paper en la resistència francesa, així com a Espanya i, en especial, a 
Catalunya. Donat que el personatge tractat era membre de l’equip de Passos que organitzava les 
anades i vingudes dels guerrillers, és en aquest punt on el treball adquireix la seva vàlua principal. 
Primer, pel treball de reconstrucció històrica, a partir d’una rigorosa tasca documental i arxivística, 
d’alguns dels viatges d’en Joan Platé i, en particular. Segon per la selecció d’una de les rutes creada 
per ell i els seus companys. Aquesta reconstrucció s’acompanya d’un ingent treball d’actualització de 
la ruta, amb una descripció detallada en text i gràfics i, alhora, geo-referenciada mitjançant google 
maps i Relive. Destaquem-ne altrament l’entrevista testimonial a la filla del maqui. 
 
Finalment arribem al treball guanyador del XVII Premi Ernest Lluch de Ciències Polítiques i 
Socials 2022. Ja s’ha acabat el suspens i, naturalment, és per Estereotips de gènere en les sèries 
de ficció per adolescents. Núria González Amores, alumna de l’Institut Damià Campeny de Mataró 
(Mataró). Les sèries televisives, també poden constituir un objecte interessant d’estudi i, potser, encara 
més per a una jove estudiant que veu com al seu voltant es multipliquen les referències. Tal vegada 
aviat trobarem treballs de recerca a l’entorn dels influencers, youtubers, gamers, etc. Unes i altres 
constitueixen nous fenòmens socials, pel seu salt qualitatiu i quantitatiu en la seva incidència en la 
societat. La recerca consta d’una bona pregunta, una estructura i redacció més que avinent; un marc 
teòric escaient, així com l’adequada selecció del visionat (30 sèries) o dels criteris per rellevar la 
informació i detectar els estereotips de gènere. L’anàlisi no és només descriptiu, sinó també 
classificatori, fins constituir una tipologia de cinc tipus ben definits en els resultats: des del mascle 
agressiu a les figures maternes com a referents, des dels estereotips tradicionals als nous prototips. A 
tot això s’uneix una gran capacitat recercadora visible en la combinació de tècniques: anàlisi de 
continguts, entrevistes i tècniques d’anàlisi de dades; fins i tot ha tingut en compte el gènere dels 
guionistes i la plataforma d’emissió. En tot cas, més enllà de les noves estratègies docents de 
gamificació, el treball presenta una proposta seriosa, producte de l’esforç personal, sobre una temàtica 
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d’oci i més aviat frívola, mostrant que l’ensenyament basat en una estructura de continguts i tècniques 
adequades d’enfocament és un bon camí per conèixer la realitat. 
 
Aquest treball rebrà el 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 73 treballs vàlids 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... Un agraïment a tots ells. 

Signat 

El president,  
Magí Panyella, degà de la Facultat de Ciències Polítiques i Socials de la UPF. 
 
Barcelona, 12 de maig de 2022 

Acte de lliurament 

Finalistes i acte de lliurament del Premi Ernest Lluch de Ciències 
Socials i Polítiques 2022 
Crònica i imatges de l'acte d'entrega del Premi i mencions honorífiques 2022 
 

 
 
Núria González Amores, alumna de l’Institut Damià Campeny de Mataró guanya el Premi amb 
‘Estereotips de gènere en les sèries de ficció per adolescents”. La recerca consta d’una bona pregunta, 
una estructura i redacció més que avinent; un marc teòric escaient, així com l’adequada selecció del 
visionat (30 sèries) o dels criteris per rellevar la informació i detectar els estereotips de gènere. 
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Avui, dimarts 24 de maig de 2022, a l’auditori Mercè Rodoreda del campus de la Ciutadella de la UPF 
ha tingut lloc l’acte de lliurament del XVIIè Premi Ernest Lluch de Ciències Socials i Polítiques, al millor 
treball de recerca de Batxillerat. L’acte ha comptat 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 vicepresident de la Fundació Ernest Lluch Josep 
Maria Carreras iMagí Panyella, degà en funcions de la Facultat de Ciències Polítiques i Socials de la 
UPF han represntat ambdues institucions en un acte àgil, proper i amè, protagonitzat pels alumnes, 
famílies i tutors dels finalistes. Al mateix temps, com a membres del jurat han procedit a la valoració 
dels treballs i a la justificació del veredicte. 
 
El moment més esperat de tots, el del veredicte del jurat, l’ha donat a conèixer el degà (en funcions) 
de la Facultat de Polítiques, Magí Panyella qui ha llegit parts de l’acta del jurat. En aquest sentit ha 
remarcat que enguany s’han presentat 93 treballs, 73 dels quals plenament vàlids. En general, els 
treballs presentats en cada edició són un reflex de les preocupacions de la societat. Hi ha hagut 
edicions en les que predominava una o altra matèria, en aquesta edició més enllà de qüestions molt 
generals (gènere, política, història i memòria històrica…) destaca l’ampli ventall d’objectius i temàtiques 
en el conjunt de treballs, sense cap que predomini netament. 
 
En aquest sentit, el degà en funcions destaca que, els cinc treballs seleccionats al Premi Ernest Lluch 
de Ciències Polítiques i Socials 2022 mantenen la temàtica diferenciada. Així mateix ha subratllat que 
entre els seleccionats hi ha tres dones i dos homes, d’instituts públics i de poblacions del conjunt de la 
geografia catalana. També ha recordat que excepte la temàtica i el contingut el jurat no coneix cap 
d’aquestes característiques mentre delibera per fallar el premi. Per últim, ha pronunciat unes paraules 
d’agraïment i reconeixement molt especials a professors, tutors i famílies, l’acompanyament dels quals 
és imprescindible per fer arribar a bon port la feixuga tasca dels Treball de Recerca de Batxillerat. 
 

 
 
Realitzades aquestes puntualitzacions, el degà en funcions Magí Panyella i el vicepresident Josep 
Maria Carreras ha procedit al lliurament del Premi i dels quatre accèssits al XVII Premi Ernest Lluch en 
Ciències Socials i Polítiques, als següents treballs de recerca de batxillerat. Aquests treballs seran 
gratificats amb 700 euros el premi i 100 euros cadascun dels quatre accèssits que seran publicats a la 
web de la Facultat de Ciències Polítiques i Socials de la UPF 
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Recerca premiada 
 
Estereotips de gènere en les sèries de ficció per adolescents. De Núria González Amores, alumna de 
l’Institut Damià Campeny de Mataró. 
 

 
 
Argumentari: Les sèries televisives, també poden constituir un objecte interessant d’estudi i, potser, 
encara més per a una jove estudiant que veu com al seu voltant es multipliquen les referències. Tal 
vegada aviat trobarem treballs de recerca a l’entorn dels influencers, youtubers, gamers, etc. Unes i 
altres constitueixen nous fenòmens socials, pel seu salt qualitatiu i quantitatiu en la seva incidència en 
la societat. La recerca consta d’una bona pregunta, una estructura i redacció més que avinent; un marc 
teòric escaient, així com l’adequada selecció del visionat (30 sèries) o dels criteris per rellevar la 
informació i detectar els estereotips de gènere. L’anàlisi no és només descriptiu, sinó també 
classificatori, fins constituir una tipologia de cinc tipus ben definits en els resultats: des del mascle 
agressiu a les figures maternes com a referents, des dels estereotips tradicionals als nous prototips. A 
tot això s’uneix una gran capacitat recercadora visible en la combinació de tècniques: anàlisi de 
continguts, entrevistes i tècniques d’anàlisi de dades; fins i tot ha tingut en compte el gènere dels 
guionistes i la plataforma d’emissió. En tot cas, més enllà de les noves estratègies docents de 
gamificació, el treball presenta una proposta seriosa, producte de l’esforç personal, sobre una temàtica 
d’oci i més aviat frívola, mostrant que l’ensenyament basat en una estructura de continguts i tècniques 
adequades d’enfocament és un bon camí per conèixer la realitat. 
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Mencions Honorífiques 
 
En aquesta edició el jurat ha atorgat als següents treballs els quatre accèssits corresponents al XVII 
Premi Ernest Lluch de Ciències Polítiques i Socials. Esmentats sense un ordre de preferència, 
cadascun figurarà en la web de la Facultat i de la Fundació: 
 
La genealogia violeta 
Helena Pubill Quintillà, alumna de l’Institut Guindàvols (Lleida). 
 
Migrar per millorar. La immigració al Garraf 
Pau Arenas Huguet, estudiant de l’Institut Francesc Xavier Lluch i Rafecas (Vilanova i la Geltrú). 
 
La presó: rehabilitació o càstig 
Marita Jhones Santos Guevara, alumna de l’Institut Miquel Tarradell (Barcelona). 
 
Joan Platé Vergès. Un maqui compromès amb la lluita per la llibertat 
Aniol Escorihuela Roca, estudiant de l’Institut Santiago Sobrequés i Vidal (Girona) 
 
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. 
 
Govern Obert? Parlem-ne! 
XVII Jornada Ernest Lluch de Ciències Socials i Polítiques a la UPF 
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Crònica 
 
Èxit de la dissetena edició de la jornada anual organitzada pel departament de Polítiques de la UPF i 
la Fundació Ernest Lluch que enguany versava sobre ‘Govern Obert? Parlem-ne!’ . Per a l’ocasió es 
va comptar amb la ponència-marc de la consellera d’Acció Exterior i Govern Obert de la Generalitat de 
Catalunya, Victòria Alsina, i amb un taula rodona de luxe amb la participació d‘Itziar González, Agustí 
Cerrillo i Michael Donaldson. L’acte es va inaugurar amb els parlaments del rector de la UPF, Oriol 
AmatJoan Majó i del degà de la Facultat de Polítiques i Socials de la UPF, Miquel Salvador.   
 
*A continuació reproduïm el video i la crònica editada per l’equip de comunicació de la UPF i que 
trobaràs publicada, aquí. 
 

 
 
Victòria Alsina: “El govern obert ha passat a ser una font de legitimitat” 
La consellera d’Acció Exterior i Govern Obert de la Generalitat de Catalunya i doctora en Ciència 
Política per la UPF ha impartit la ponència central de la XVII Jornada Ernest Lluch. La trobada, centrada 
en el govern obert, s’ha completat amb una taula rodona, amb Itziar González Virós, Michael Donaldson 
i Agustí Cerrillo, en representació de la societat civil, l’administració local i l’acadèmia, respectivament. 
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Sota el títol “Govern Obert? Parlem-ne!”, la XVII Jornada Ernest Lluch de Ciències Polítiques i Socials, 
organitzada conjuntament per la Facultat de Ciències Polítiques i Socials de la UPF i la Fundació Ernest 
Lluch, s’ha presentat amb l’objectiu de promoure el debat i la reflexió sobre les transformacions de la 
societat actual. En el decurs de la ponència principal, Victòria Alsina, consellera d’Acció Exterior i 
Govern Obert, ha explicat en què consisteix aquesta aposta política i com l’està aplicant la Generalitat 
de Catalunya. 
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La Jornada, que s’ha pogut seguir en directe per la web, ha tingut lloc el 7 de febrer, a les 11.00 hores, 
a l’auditori del campus de la Ciutadella, amb la presència d’un centenar de persones, majoritàriament 
estudiants de la Facultat de Ciències Polítiques i Socials. S’ha obert amb una benvinguda i una 
presentació a càrrec d’Oriol Amat Salas, rector de la UPF; Joan Majó Cruzate, president de la Fundació 
Ernest Lluch, i Miquel Salvador Serna, degà de la Facultat de Ciències Polítiques i Socials de la 
Universitat. 
 
Joan Majó ha destacat que una de les principals característiques d’Ernest Lluch era la voluntat de 
diàleg, un valor que té molt a veure amb el govern obert 
 
“Aquest acte encaixa perfectament amb una de les missions principals d’una universitat com és la UPF: 
la transferència de coneixement a la societat”, ha afirmat el rector Oriol Amat en l’obertura de l’acte. 
Seguidament, Joan Majó ha destacat que una de les principals característiques d’Ernest Lluch era la 
voluntat de diàleg, un valor que té molt a veure amb el govern obert; i que un govern obert implica unes 
portes obertes, en els dos sentits (govern i ciutadania), per fer possible la transparència. Finalment, ha 
remarcat la necessitat d’establir un criteri, un equilibri, ja que “aquesta transparència ha de tenir uns 
límits, s’ha de combinar amb una regulació”. 
 
Miquel Salvador ha començat fent un perfil de Victòria Alsina, de la qual ha enumerat les diferents 
vessants: l’acadèmica, com a llicenciada i doctora en Ciències Polítiques per la UPF, i com a docent, 
a la UPF i a les universitats de Nova York i Harvard, entre altres; la seva vessant més aplicada, 
encapçalant projectes en l’àmbit local i autonòmic i com a consultora de diverses organitzacions 
internacionals (Unió Europea, OCDE, ONU, etc.). En l’àmbit de les responsabilitats polítiques, ha estat 
delegada del Govern de la Generalitat de Catalunya als EUA i al Canadà, abans del seu pas a la 
consellera d’Acció Exterior i Govern Obert. 
 

 
 
Govern obert, un concepte expansiu que requereix molta experimentació 
Victòria Alsina, a l’inici de la ponència, ha recordat la seva vinculació a la UPF, des de la seva faceta 
com a estudiant de llicenciatura i de doctorat i com a professora associada del Departament de 
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Ciències Polítiques i Socials: “Per a mi aquest pas per la UPF suposa un gran orgull i un gran 
agraïment. Amb els anys vas valorant el que representa aquesta universitat”, ha emfasitzat. 
 
La consellera ha remarcat que quan va començar la seva tasca al govern, després d’anys centrada en 
la perspectiva acadèmica i d’assessorament a l’administració, va sentir “una suor freda davant 
d’aquesta responsabilitat, que vaig superar amb la il·lusió d’estar al davant d’un repte molt important”. 
 
A l’hora de donar una definició de govern obert, Victòria Alsina s’ha basat en la que dona l’OCDE, que 
comporta els principis de transparència, participació, rendició de comptes, integritat, i també una 
aproximació material: ha d’implicar beneficis, una millora de l’eficiència i de la democràcia, així com 
dels sistemes i outputs tangibles, que beneficiïn la manera de governar. “L’aparició de la digitalització 
ha canviat el govern obert. Tot el que aporten les noves tecnologies al govern obert el canvien de 
manera substancial”, ha assegurat. 
 
Fent referència a algunes de les característiques del govern obert, la ponent ha remarcat que no és un 
concepte que es relacioni estrictament amb la democràcia, ja que règims polítics d’arreu del món, fins 
i tot autoritaris o semi-autoritaris, també el volen promoure: “El govern obert ha passat a ser font de 
legitimitat, i tothom diu que el vol impulsar. Cal anar en compte a l’hora d’analitzar-ho”, ha alertat. 
 
Així mateix, ha recordat als estudiants que cal aproximar-se al govern obert de manera expansiva, ja 
que no es pot circumscriure només als governs, sinó també als parlaments, a la justícia, i fins i tot a la 
Universitat. Ha esmentat que hi ha diverses metodologies i aproximacions estratègiques al govern 
obert: “Trobem un conjunt de bones pràctiques, però fa falta ordre. És un àmbit molt nou, que requereix 
molta experimentació, i l’experimentació al sector públic està prohibida”, ha constatat. 
 
Quant a les virtuts del govern obert en el moment actual, la ponent ha esmentat diversos aspectes, 
com ara que els partits polítics que han apostat pel govern obert, com a part del contracte social, han 
millorat la confiança cap a l’administració; que aquest concepte té sentit quan s’aplica a tot el cicle de 
polítiques públiques (detecció de problemes, cerca i tria de solucions, implementació de mesures i 
avaluació). Finalment, ha destacat la importància que té el govern obert per liderar la lluita contra la 
desinformació i les fake news. 
 
Les polítiques de govern obert que impulsa la Generalitat de Catalunya 
La darrera part de la ponència s’ha centrat en les polítiques de govern obert que està portant a terme 
la Generalitat de Catalunya, i que són “una part molt important de les polítiques de bon govern i de 
millora de l’administració”, segons Victòria Alsina. 
 

 
 
Michael Donaldson ha afirmat que les relacions entre l’administració i els ciutadans ha canviat però no 
de manera radical, ja que els aspectes bàsics es mantenen: “Hi ha hagut canvis en l’obertura dels 
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governs, però en essència, el poder i la presa de decisions continua sent clàssica. La ciutadania 
participa, però no activament”, ha assegurat. 
 
Quant als aspectes que impulsen aquesta relació, ha destacat la necessitat d’alineament polític i tècnic 
d’una organització per impulsar el govern obert, l’efecte de mimetisme (“si ho fa l’Ajuntament del poble 
veí, ho faig al meu”) o la repercussió i la reacció que hi ha hagut quan s’han fet públics determinats 
casos de corrupció als mitjans de comunicació.) 
 
Itziar González Virós aposta per construir espais de confiança entre governs i ciutadans: “Quan es 
construeixen nous marcs legals els ciutadans (alertadors) no som cridats a col·laborar, no se’ns 
demana l’opinió. Caldria parlar de cooperació, i no de participació, entre administració i ciutadania. Cal 
igualar-nos, empoderar la ciutadania i integrar-la en els processos de deliberació”, ha emfasitzat. Ha 
esmentat aspectes com el lideratge de la iniciativa ciutadana o la curiositat dels col·lectius diversos i 
l’encreuament de mirades a l’hora de detectar opacitats. 
 
Finalment, Agustí Cerrillo ha assegurat que les administracions públiques cada cop són més 
transparents i les sol·licituds d’informació ciutadana envers l’administració van en augment. Malgrat 
tot, “això no suposa que les institucions siguin més transparents en el seu funcionament quotidià, no 
hi ha una veritable cultura organitzativa en aquest sentit”, ha emfasitzat. Ha assenyalat com a factors 
clau la personalització de serveis que poden oferir les administracions públiques, gràcies a les noves 
tecnologies, i aspectes com ara la legislació i la implicació dels treballadors públics per tirar endavant 
les lleis. 
 
Video de la Sessió: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=SPpPLggvWu8&t=1s 
 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=SPpPLggvWu8&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=SPpPLggvWu8&t=1s
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Seminari Ernest Lluch d'Economia - UB 

 
Aldo González diserta sobre “adquisicions assassines” per part de 
les grans plataformes digitals al Semniari Ernest Lluch de la UB 
XX Seminari d'Economia Ernest Lluch a la UB 
 
Dia: 21 occtubre de 2022 Hora: 12.00- 13.30 
Organitza: Facultat d'Economia i Empresa de la UB i Fundació Ernet Lluch 
Lloc: Facultat d'Economia i Empresa de la UB (Presencial i Setreaming 
 
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 
 
Programa 
 
Presentació 
Joan Ramón Borrell: Professor titular Facultat d’Economia i Empresa de la UB 
Josep Maria Carreras: Vicepresident de la Fundació Ernest Lluch 
 
Ponència 
Prof. Aldo González - Professor d’Economia de la Universitat de Xile 
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Crònica: 
 
El XX Seminari Ernest Lluch d’Economia Ernest Lluch a la Universitat de Barcelona, coorganitzat amb 
la Facultat d’Economia i Empresa de la UB, va tenir lloc el passat divendres 21 d’octubre a la Sala de 
recepcions de la Facultat d’Economia i Empresa de la UB. 
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El professor d’Economia de la Universitat de Xile, Aldo González va dur a terme la ponència sota 
el títol de “Adquisions assassines: quan les plataformes digitals compren i liquiden potencials 
competidors”. L’acte va comptar amb la introducció acadèmica del professor d’Economia de la UB 
Joan Ramón Borrell i la intervenció inicial del vicepresident de la Fundació Ernest Lluch Josep Maria 
Carreras. 
 

  
 
Un cop acabada la ponència es va establir un ric debat amb tots els estudiants i participants presents 
a la Sala de Recepcions. A la fotografia el professor Germà Bel. 
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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  

 
La metròpoli a debat 
Diàlegs Mon Local 2022 - Jornada sobre Municipis 202 
 

 
 
Dia: 16 de juny 2022 
Hora: De les 9.30 h a les 13:00h. 
Lloc: Espai Francesca Bonnemaison, Barcelona 
Activitat híbrida: presencial (aforament limitat per normativa Covid) i online 
 
Programa 
 
9.30h 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. 
10:00h. Diàleg: Els reptes territorials i de governança de la metròpoli 

• Oriol Nel·lo - Professor de Geografia a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Director 
de l’Institut d’Estudis Metropolitans de Barcelona (1988-1999) i secretari de Planificació 
Territorial del Govern de la Generalitat de Catalunya (2003-2011). 

• Mariona Tomàs. Professora de Ciència Política i membre del Grup de Recerca d’Estudis 
Locals (GREL) de la Universitat de Barcelona. Experta en governança metropolitana i 
polítiques urbanes. 

11:00h. Pausa 
11:30h. Taula rodona: La metròpoli: reptes polítics de futur 

• Sr. Antoni Balmón. Alcalde de Cornellà de Llobregat i vicepresident executiu de l’ Àrea 
Metropolitana de Barcelona 

• Sra. Marta Farrés. Alcaldessa de Sabadell i presidenta de l’Associació de Municipis de l’Arc 
Metropolità 

• Sr. Jordi Martí. Tinent d’Alcaldia de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat i Regidor de 
Presidència i Pressupostos a l’Ajuntament de Barcelona i Vicepresident de Planificació 
Estratègica de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 

Jornada sobre Municipis 
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Modera: Manuel Mas – Fundació Ernest Lluch 
 
13:00h Clausura a càrrec del Sr. Xesco Gomar, President delegat de l’Àrea d’Acció Climàtica de la 
DIBA 
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Crònica 
 
“La Metròpoli a debat”, els diàlegs municipalistes d’enguany clouen 
apuntant reptes de futur 
 

La Jornada, celebrada el dijous 16 de juny de 2022 es va dur a terme amb èxit amb les intervencions 
inicials de la presidenta de la Diputació de Barcelona, Sra. Núria Marín i del president de la Fundació 
Ernest Lluch, Sr. Joan Majó. 
 

 
 

Relligar el territori i construir una xarxa de pobles i de ciutats que puguin funcionar conjuntament. 
Aquesta és l’aposta de la Diputació de Barcelona que va explicar la presidenta Núria Marín durant la 
jornada ‘La Metròpoli a debat’, organitzada per la Fundació Ernest Lluch i que ha tingut lloc a l’Espai 
Francesca Bonnemaison de la capital catalana. 

 

Marín també ha recalcat que «l'única política que és eficaç és aquella que assumeix globalment el 
doble repte d’atendre a la metròpoli però també atendre el món rural», i ha posat en valor el fet que 
la Diputació entén la metròpoli com el conjunt de tot el territori, «una metròpoli on la meitat dels 
municipis tenen menys de 3.000 habitants». 

 

Ambdós van donar pas immediatament a un Diàleg sobre “Els reptes territorials i de governança de 
la metròpoli”, a càrrec d’Oriol Nel·lo (Professor de Geografia a la Universitat Autònoma de Barcelona) 
i Mariona Tomàs (Professora de Ciència Política i membre del Grup de Recerca d’Estudis Locals 
(GREL) de la Universitat de Barcelona). 
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Acte seguit es va iniciar la Taula Rodona “La metròpoli: reptes polítics de futur”, moderada pel patró 
de la Fundació Ernest Lluch i ex alcalde de Mataró, Sr Manel Mas. Hi van intervenir el Sr. Antoni 
Balmón (Alcalde de Cornellà de Llobregat i vicepresident executiu de l’ Àrea Metropolitana de 
Barcelona), la Sra. Marta Farrés (Alcaldessa de Sabadell i presidenta de l’Associació de Municipis de 
l’Arc Metropolità) i el Sr. Jordi Martí (Tinent d’Alcaldia de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat i 
Regidor de Presidència i Pressupostos a l’Ajuntament de Barcelona i Vicepresident de Planificació 
Estratègica de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 

 

 
Va clausurar la Jornada el Sr. Xesco Gomar, President delegat de l’Àrea d’Acció Climàtica de la DIBA 
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Vídeos i enllaços 
 

Primer Diàleg  
https://www.youtube.com/watch?v=P9LTfuyG-QY 
 

 
 
Taula Rodona 
https://www.youtube.com/watch?v=t6lk4f26i5Y&t=6s 
 

 
   

https://www.youtube.com/watch?v=P9LTfuyG-QY
https://www.youtube.com/watch?v=t6lk4f26i5Y&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=P9LTfuyG-QY
https://www.youtube.com/watch?v=t6lk4f26i5Y&t=6s
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L’XI Encuentro de la Asociación Ibérica de Historia del Penamiento 
Económico recorda a Ernest Lluch 

 
 
L'Encuentro recorda a Lluch a la Obertura, lliçó inaugural i una Taula 
rodona 
 
El XI Encuentro de la Asociación Ibérica de Historia del Pensamiento Económico celebrat el 
passat divendres 2 i dissabte 3 de desembre porta enguany com a subtítol “Recordant a 
Ernest Lluch”. 
 
L’Encuentro ha comptat amb una participació de primer nivell tant nacional com internacional i es 
poden resseguir totes les sessions a partir de la web específica del XI Ecnuentro 
 
La web del XI Encuentro amb tota la informació és aquesta: 
http://www.ub.edu/histeco/esp/aihpe2022/# 
 

 
 
La sessió d’Obertura ha comptat amb l’assistència de Josep Maria Carreras, vicepresident de la 
Fundació Ernest Lluch i els parlaments del director del Encuentro i professor del Departament 
d’Història Econòmica, Institucions, Política i Economia Mundial de la UB Javier San Julián, Jordi 
Catalan, president del Centre d’Estudis Jordi Nadal i professor del Departament d’Història 
Econòmica de la UB així com del vicedegà de la facultat. 
Els seus parlaments han donat pas a la llicço innaugural impoartida pel catedràtic d’economia de la 
UB, president del Consejo Económico y Social d’Espanya, i patró de la Fundació Ernest Lluch, Antón 
Costas. 

http://www.ub.edu/histeco/esp/aihpe2022/
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Taula rodona a la sessió de la tarda 
 
En el marc del XI Encuentro el divendres dia 2 a la tarda es va dur a terme una taula rodona sobre 
els nous reptes de la historiografia del pensament econòmic que va servir així mateix per homenatjar 
i recordar a Erest Lluch per part d’alguns dels seus apreciats col.legues. 
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Van intervenir: 
 
Javier San Julían (Universitat de Barcelona) que va llegir el text enviat per l’amic, deixeble d’Ernest 
Lluch i magnífic catedràtic Salvador Almenar (Universitat de València) 
 

 
 
José Luís Cardoso (ICS, Universidade de Lisboa) 
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Annie Cot (Université Paris Sorbonne) 
 

 
 
I Alfonso Sánchez Hormigo (Universidad de Zaragoza) que ha fet de moderador. 
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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 2022 
 
Dia: 11 de juny de 2022 a les 12.00 
Celebració del Dia Internacional dels Arxius 
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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 en les portes obertes ara ja de nou de forma 
presencial. Aquest any s’ha fet coincidir amb l’Homenatge a les persones donants a l’Arxiu Municipal 
entre les quals hi ha la Fundació Ernest Lluch qui té dipositat en el seu si l’Arxiu Ernest Lluch i Martín. 
 
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 2022 
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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. 

 

 
 

 



 

 
138 
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Vida i Obra d’Ernest Lluch i Actes en record d’Ernest Lluch 
 
 
Ernest Lluch, explicat als alumnes d'ESO de Barcelona i Cunit 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, i l’IES Ernest Lluch de CUniy per tal d'aprofundir en la coneixença d'Ernest Lluch i en 
els valors cívics que el caracteritzaren.  
 

IES ERNEST LLUCH de Barcelona 

La Fundació Ernest Lluch ha col·laborat amb l‘INS Ernest Lluch de Barcelona per tal d’aprofundir en la 
coneixença d’Ernest Lluch i en els valors cívics que el caracteritzaren. 
 
Un any més i al llarg de dues sessions dobles (dies 8 i 22 de març de 2022) 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. Com sol ser habitual al final de cadascuna de 
les dues sessions realitzades 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. 
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Ernest Lluch als alumnes de l’ESCOLA ERNEST LLUCH d'Abrera 
 
El passat 7 de novembre, va tenir lloc la cita anual de la Fundació amb l’alumnat de 6è del CEIP Ernest 
Lluch d’Abrera. L’alumnat d’aquest centre del Baix Llobregat va poder seguir les explicacions dels 
vicepresidents Enric Lluch i Josep Maria Carreras amb múltiples preguntes preparades sobre la figura 
d’Ernest Lluch. 
 

 
 
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. 
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Ernest Lluch explicat en els 20 anys de l’IES ERNEST LLUCH de Cunit 

 
Intervenció als 20 anys de l’IES Ernest Lluch de Cunit. Amb Rosa Lluch i el vicepresident de la Fundació 
Ernest Lluch , Josep Maria Carreras. 
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Coferència en Homenatge a Ernest Llluch a la XXXIII Escola de Salut Pública 
de Menorca 

 
Beatriz González exposa el reptes, prioritats i necessitats de canvi del Sistema 
Nacional de Salut 
 

 
 

El saló de plens del Consell Insular de Menorca va acollir ahir a la nit 22 de setembre la conferència 
d’homenatge a Ernest Lluch ‘Salut i Sanitat: reptes, prioritats i estratègies de canvi’, impartida per la 
catedràtica de Mètodes Quantitatius en Economia i Gestió de la Universitat de Las Palmas de Gran 
Canària, Beatriz González López-Valcárcel, també patrona de la Fundació Ernest Lluch. La intervenció 
de la catedràtica s’emmarca a les activitats obertes programades dins la XXXIII Escola de Salut Pública 
de Menorca. 

La consellera de Benestar Social del Consell Insular, Bàrbara Torrent; el vicepresident de la Fundació 
Ernest Lluch, Enric Lluch, i Ildefonso Hernández Aguado, membre del Consell Acadèmic de l’Escola 
de Salut Pública, van ser els encarregats de presentar l’acte i a la ponent. 

 

https://livestream.com/accounts/2303457/events/10607359/videos/233023159
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Pots recuperar el Video de la Conferència AQUÍ 

 

 

https://livestream.com/accounts/2303457/events/10607359/videos/233023159
https://livestream.com/accounts/2303457/events/10607359/videos/233023159
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D’acord amb la crónica de de COPE Menorca 

Els reptes de futur de l’SNS van ser l’eix de la intervenció de Beatriz González López-Valcárcel. Segons 
la catedràtica, la salut va més enllà de la sanitat, es genera fora del sector sanitari. “La DGT ha fet més 
per la salut dels espanyols que moltes intervencions clíniques”. De fet, va recordar que l’OCDE té onze 
indicadors de benestar social, entre els quals hi ha la salut, però també la renda, la seguretat o 
l’ocupació. 

Segons la catedràtica, els grans objectius del SNS són aportar valor, és a dir, aconseguir la millor salut 
per a la població amb el mínim cost possible; reduir les desigualtats socials en salut i augmentar 
l’equitat a l’atenció sanitària; i, per últim, que el SNS sigui sostenible, en termes socials i financers. 

Un dels problemes a l’hora d’afrontar la sostenibilitat de la sanitat pública és que, segons la ponent, és 
un debat “ideologitzat”. ‘L’SNS és l’èxit més gran de la democràcia: atenció sanitària, amb finançament 
públic, a càrrec dels pressupostos generals de l’estat i amb criteris d’accés basats en la necessitat i no 
en la renda. Això és el genoma de l’SNS i aquí no interfereix si la prestació la fa un hospital públic o 
privat”, va assenyalar. ‘La manca d’accés a la xarxa pública sanitària és un propulsor de l’assegurament 
privat. Estem en xifres rècord de persones esperant una intervenció quirúrgica: 706.000 persones. Set 
de cada deu espanyols estan esperant una consulta mèdica a la xarxa pública”. Segons Beatriz 
González, una cosa és tenir dret a unes prestacions i una altra de diferent és tenir accés a aquests 
serveis. La catedràtica considera que el genoma del sistema nacional de salut, és a dir, l’equitat i la 
universalitat, es posa en risc si la classe mitjana abandona la sanitat pública. L’augment gradual de la 
sanitat privada en els darrers anys és un problema de sostenibilitat social: “si les classes mitjanes no 
usen la sanitat pública, per què pagaran impostos? Es deslegitima el Sistema Nacional de Salut”. 

Per a la catedràtica, les tensions principals sobre la despesa sanitària i la sostenibilitat financera de 
l’SNS són l’envelliment de la població; l’expansió de la cronicitat de malalties costoses que requereixen 
tractament durant anys; i la despesa en medicaments. 

Tot i que el sector sanitari és, tradicionalment, un sector de despesa, té una funció econòmica 
important: genera ocupació, R+D, i un dels subproductes de l’atenció sanitaria amb més valor de 
mercat: les dades. 

Com a propostes de canvi, Beatriz González López-Valcárcel va ser clara: “hauríem de ser disruptius, 
radicals. No val més del mateix. Potser caldrà canviar radicalment el model d’atenció primària”, va dir, 
un dels més envellits i amb més desafecció dels professionals. La manca de professionals és també 
un problema: “el sistema competeix per talent i per retenir recursos humans. Els gestors de la xarxa 
pública estan lligats de mans perquè no tenen un marc jurídic que els permeti gestionar RRHH’ i atraure 
professionals’. 

 
  

https://www.cope.es/emisoras/illes-balears/baleares/menorca/noticias/beatriz-gonzalez-lopez-valcarcel-salud-sanidad-retos-prioridades-estrategias-cambio-20220923_2304967
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22 Anys sense Ernest Lluch 
Assistència , col.laboració I recull d’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. 
 
12 de noviembre 
 
1 – Concert de Santa Cecília en Memòria d’Ernest Lluch – Vilassar de Mar (18.30) 
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16 de novembre 
 
2 – Homenatge a Ernest Lluch a la Facultat d’Economia de la Universitat de València 
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19 de novembre 
 
3 – Trobada d’Amics i Fundadors a Vilassar de Mar en els 20 anys d’activitat de la Fundació Ernest 
Lluch 
 

 
Veure notícia aquí 
 
20 de noviembre 
 
4 – Homenatge anual a Ernest Lluch del PSC a Maià de Montcal. Amb Eulàlia Lluch, Joaquim Llach 
(Patró de la Fundació Ernest Lluch), Albert Bramón (Subdelegat del govern de Girona), Silvia 
Panenque (diputada al Parlament de Catalunya) i Salvador Illa (primer secretari del PSC) 
 

https://www.fundacioernestlluch.org/el-m-h-president-aragones-presideix-lacte-de-celebracio-dels-20-anys-dactivitat-de-la-fundacio-ernest-lluch/
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21 de novembre 
 
5  – Diàleg Ernest Lluch sobre Reptes i Oportunitats del Sistema Nacional de Salut (Ministeri de Sanitat, 
Madrid) 
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Veure Notícia aquí Amb Joan, Majó (president de la Fundació Ernest Lluch) , Carolina Darias (Ministra 
de Sanitat), Rosa Urbanos (Catedràtica d’Economia Aplicada de la Universitat Complutense de 
Madrid), i José Jesús Martín (Catedràtic d’Economia Aplicada a la Universitat de Granada) 
 

 
 
 
6 – Placa d’Homenatge a les víctimes del terrorisme a la plaça de la Vila de Badalona. 12.00 Amb 
l’assistència de Rosa Lluch. 
Badalona ret homenatge a les víctimes del terrorisme amb la instal·lació d’una placa commemorativa 
a un dels xiprers de la Pl de la Vila. A l’homenatge han participat víctimes del terrorisme, entre elles, 
Rosa Lluch, filla d’Ernest Lluch, assassinat per ETA avui fa 22 anys. 
 

 
 
22 de novembre 
 
7 – Homenatge a la memòria d’Ernest Lluch a la Plaça Ernest Lluch de l’Hospitalet de Llobregat. 17.00 
 

https://www.fundacioernestlluch.org/rosa-urbanos-i-jose-jesus-martin-ponents-de-luxe-del-i-dialeg-ernest-lluch-sobre-el-sns-presidit-per-la-ministra-de-sanitat-carolina-darias/
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23 de noviembre 
 
8 – Intervenció a les Jornades de la Fundación Benito Samaniego (Madrid) sobre el llegat d’Ernest 
Lluch al ministeri de Sanitat. Ponència de Fèlix Lobo. 
 

 
 
29 de novembre 
 
9 – Intervenció als 20 anys de l’IES Ernest Lluch de Cunit. Amb Rosa Lluch i el vicepresident de la 
Fundació Ernest Lluch , Josep Maria Carreras. 
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3 de desembre 
 
10. Ofrena floral al Parc Ernest Lluch a Sant Cugat del Vallès. Dissabte 3 de desembre a les 10.00 
 

 
https://www.cugat.cat/noticies/politica/160945/el-psc-de-sant_cugat-recorda-la-figura-dialogant-
d_ernest-lluch-
/?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1670091655 
 
11 de desembre  
 
11- Concert a Alaquàs en Record d’Ernest Lluch – Alaquàs (València) 
 

  

https://www.cugat.cat/noticies/politica/160945/el-psc-de-sant_cugat-recorda-la-figura-dialogant-d_ernest-lluch-/?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1670091655
https://www.cugat.cat/noticies/politica/160945/el-psc-de-sant_cugat-recorda-la-figura-dialogant-d_ernest-lluch-/?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1670091655
https://www.cugat.cat/noticies/politica/160945/el-psc-de-sant_cugat-recorda-la-figura-dialogant-d_ernest-lluch-/?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1670091655
https://www.fundacioernestlluch.org/alaquas-ret-homenatge-a-ernest-lluch-en-el-tradicional-concert-anual-2/
https://www.fundacioernestlluch.org/alaquas-ret-homenatge-a-ernest-lluch-en-el-tradicional-concert-anual-2/
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Acte de Celebració dels 20 Anys d’Activitat de la Fundació Ernest Lluch 
 
El M.H. President Aragonès presideix l’Acte de celebració dels 20 anys 
d’activitat de la Fundació Ernest Lluch 
 
L’acte es va dur a terme a la seu de la Fundació a la Biblioteca Ernest Lluch de 
Vilassar de Mar 
 

 
 
El passat 19 de novembre va tenir lloc un emotiu acte de celebració dels 20 anys d’activitat de la 
Fundació Ernest Lluch a la seu de la Fundació de la Biblioteca Ernest Lluch, a Vilassar de Mar 
(Barcelona). 
Abans d’iniciar l’acte es va rebre al MH president de la Generalitat a la Biblioteca Ernest Lluch per part 
dels membres de la comissió executiva de la Fundació i la directora de la Biblioteca (Sol Teixidó) i 
aquest va firmar al llibre d’Honor de la Fundació. 
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En un dia finalment radiant, el director Ferriol Sòria va donar la benvinguda a tots els presents i va 
donar immediatament la paraula a l’alcalde de Vilassar de mar Damià del Clot, en la doble condició 
d’alcalde i patró de la Fundació donat que l’Ajuntament de Vilassar forma part del patronat de la 
Fundació. Des de fa 17 anys Vilassar és casa nostra, va dir el director Ferriol Sòria. 
 

 
 
Immediatament va prendre la paraula la Mireia Lluch Bramon, filla de l’Ernest Lluch, com a representant 
de la família. 
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Mireia Lluch va traslladar l’agraïment de la família i va lamentar que “desgraciadament” no es pot saber 
“què pensaria” el seu pare de la Fundació. “Els morts no pensen per molt que alguns ho pretenguin”, 
va comentar tot i que va destacar que estava segura que el seu pare estaria molt content “de la feina 
que hem fet, fem i farem entre tots”. 
“Des de la família només podem tenir paraules d´agraïment per a totes i cadascuna de les persones i 
institucions que des de l´anonimat o públicament han ajudat a mantenir viva la memòria del nostre 
pare, parella, germà cunyat, oncle o avi”, va afirmar la Mireia Lluch. I va acabar reblant: “Hem fet 20 
anys , i 20 anys més i els que facin falta per aconseguir com ell va escriure, la màxima igualtat i 
fraternitat entre les persones que viuen en societat. 
 
A continuació la patrona de la Fundació Ernest Lluch, Cristina Gallach, patrona Fundació Ernest Lluch, 
per exposar els conceptes de diàleg i compromís associats a la figura d’Ernest Lluch, recordant 
paraules de Kofi Annan per a la necessitat de treballar de manera incansable per la pau. 

 
 
Ferriol Sòria a continuació va agrair a tots els qui han col·laborat amb la Fundació, i en concret a tots 
els Patrons de la Fundació, d’ahir i avui, i als membres de la comissió executiva. I de manera específica 
va evocar les figures de Fabià Estapé, Lluís Bassat i Lluis Maria de Puig, tots ells ex presidents de la 
Fundació. 
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A continuació va donar la paraula al President de la Fundació Ernest Lluch, senyor Joan Majó, que va 
evocar la feina de la Fundació de passat (amb tots els actes i rtasques dutes a terme) i molt 
especialment la tasca i reptes de futur que la Fundació es planteja. 
 

 
 
Reproduïm a continuació el text del quadríptic de record que es pot descarregar des d’aquí amb 
les idees principals esbossades pel president Majó. 
 

  
 
La Fundació Ernest Lluch va néixer a partir de la síntesi de múltiples iniciatives d’àmbits molt diversos 
amb l’objectiu d’administrar el llegat de l’Ernest Lluch i projectar les seves inquietuds cíviques, 
acadèmiques, polítiques, culturals i esportives. Aquesta pluralitat, juntament amb la generositat i 
l’heterogeneïtat dels seus fundadors, ha estat des de llavors la guia que ens ha dut a celebrar aquests 
20 anys de feina compartida. 

https://www.fundacioernestlluch.org/wp-content/uploads/2022/11/Cuadriptic20anysFundacioErnestLluch.pdf
https://www.fundacioernestlluch.org/wp-content/uploads/2022/11/Cuadriptic20anysFundacioErnestLluch.pdf
https://www.fundacioernestlluch.org/wp-content/uploads/2022/11/Cuadriptic20anysFundacioErnestLluch.pdf
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Durant aquestes dues dècades d’activitat, hem acompanyat el sentir de totes aquelles persones per a 
qui Ernest Lluch ha esdevingut un referent que encarna els valors democràtics de la tolerància, la pau, 
el progrés, la llibertat, la igualtat i molt especialment, del diàleg; tots ells valors fonamentals per 
entendre, gestionar i assimilar les profundes transformacions en què el món està immers actualment, 
i imprescindibles per conviure cívicament. Per això, avui el seu nom és present en places, carrers, 
hospitals, biblioteques, instituts, escoles o línies de metro i d’autobús. 
 
A la Fundació volem seguir treballant per mantenir vius aquests valors a l’àgora pública, i contribuir –
des d’una òptica catalana, espanyola i europea– a generar un espai de diàleg i reflexió de referència, 
dut a terme amb una metodologia de treball pròpia basada en el diàleg mateix. 
 
És així que treballem per traslladar a la ciutadania reflexions necessàries amb relació a la qualitat de 
la democràcia i l’enfortiment de les societats democràtiques; la cohesió social i la reducció de les 
desigualtats; la necessitat de repensar, preservar i millorar l’eficàcia, eficiència i qualitat del sistema de 
salut pública i de trobar estratègies per a la seva sostenibilitat financera i social, i, finalment –tot fent 
una picada d’ullet a Lluch–, de la relació entre esport, societat i economia. 
 
Han estat 20 anys apassionants, i ens fa il·lusió pensar que la idiosincràsia de la Fundació segueix 
essent un instrument útil per a la millora dels valors democràtics i per generar reflexió crítica a l’entorn 
de les preocupacions que afecten la ciutadania. En la mesura en què ens hi pugueu i vulgueu 
acompanyar, serà un honor i una responsabilitat seguir treballant amb vosaltres per aconseguir-ho. 
Moltes gràcies! 
 
Després de la intervenció principal del president Joan Majó, va prendre la paraula el Sr. Xesco Gomar, 
representant de la Diputació de Barcelona a la Fundació Ernest Lluch i en nom de de la Presidenta de 
la Diputació, Núria Marín, que va haver d’excusar la presència per causes de força major. La Diputació 
de Barcelona, patrona de la Fundació Ernest Lluch des del seu inici, esdevé una institució cabdal per 
la Fundació, ubicada fora de la gran Barcelona, on Ernest Lluch va néixer i on es duen a terme múltiples 
activitats, i des d’on es treballa conjuntament per a fer anualment una Jornada sobre el món local per 
abordar els elements de major problemàtica i interès dels municipis. 
 

 
 
Finalment el MH President de la Generalitat de Catalunya, Sr. Pere Aragonès, va cloure els parlaments 
de l’acte de celebració dels 20 anys d’activitat de la Fundació Ernest Lluch. 
 
El president Pere Aragonès va defensar la figura d’Ernest Lluch, que va ser, va dir, “un gran defensor 
del diàleg, fins i tot en unes condicions molt adverses”. Per a Aragonès, el llegat de Lluch “ens esperona 
a seguir trobant camins d’entesa”, perquè “en una societat plural i en un món divers com l’actual, 
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negociar i treballar per possibles acords té més sentit que mai”. “El diàleg no comporta la renúncia als 
teus plantejaments”, sinó que “els canvia i els millora”, va reblar. 
Pere Aragonès va inistir en què “el valor del diàleg és un dels eixos centrals de l’agenda política a casa 
nostra” i va reivindicar que aquest valor “té més sentit quan es dona entre persones que són oponents 
i tenen visions diferents i treballen per trobar punts en comú, punts de consens i punts d’espai 
compartits”. 
En el decurs de la seva intervenció a la seu de la fundació a Vilassar de Mar, el president de la 
Generalitat va agrair la tasca de la Fundació en aquests 20 anys, tant per “preservar la memòria de la 
persona”com també “el llegat intel·lectual, polític i ciutadà” d’Ernest Lluch. Pere Aragonès es va referir 
també a la tasca “ingent” d’aquesta entitat, tant en l’àmbit acadèmic i de recerca científica, com en 
aquelles activitats orientades a la ciutadania.  
El cap del Govern va recordar també que Ernest Lluch va ser “pioner” en obrir una línia de treball en el 
pensament econòmic i en les relacions econòmiques entre Catalunya i el País Valencià, i va reivindicar 
les aportacions del polític socialista com a historiador i com a gestor i figura clau en l’àmbit de la salut. 
 

 
 
L’acte va cloure amb la meravellosa interpretació de dues peces musicals a càrrec de la soprano 
vilassarenca Rosa Mateu i acompanyada al piano per part de Meritxell Vinaixa, directora de l’Aula de 
Música de Vilassar de Mar. 
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Van interpretar les dues peces que segueixen estretament vinculades a l’activitat investigadora i 
personal de l’Ernest lluch en l’àmbit musical. 

• Ària d’Eucaris “Piu tranquil·la” de l’Opera Il Telemaco Nel·l’isola di Calipso de Ferran Sor 
• Ària Tassarba. “L’Aimant l’havia deixat” de l’Ópera Tassarba d’Enric Morera 

 

 
 
Premsa: 
Pots recuperar la notícia dels 20 anys d’Activitat de la Fundació Ernest Lluch al TN de TV· del 19 de 
novembre de 2022 
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies/fundacio-ernest-lluch-20-anys-apostant-pel-
dialeg/video/6187487/ 
 
També a TVE 
 
Recupera l’entrevista de Gemma Nierga al vicepresident de la Fundació Ernest Lluch, Enric Lluch: 
https://www.rtve.es/play/videos/cafe-didees/gemma-nierga-entrevista-enric-lluch/6740543/ 
 
Recull de Premsa AQUÍ: 
https://www.fundacioernestlluch.org/wp-content/uploads/2022/11/Recull-de-premsa-
Fundacio%CC%81-Ernest-Lluch-Complet.pdf 
 

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies/fundacio-ernest-lluch-20-anys-apostant-pel-dialeg/video/6187487/
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies/fundacio-ernest-lluch-20-anys-apostant-pel-dialeg/video/6187487/
https://www.rtve.es/play/videos/cafe-didees/gemma-nierga-entrevista-enric-lluch/6740543/
https://www.fundacioernestlluch.org/wp-content/uploads/2022/11/Recull-de-premsa-Fundacio%CC%81-Ernest-Lluch-Complet.pdf
https://www.fundacioernestlluch.org/wp-content/uploads/2022/11/Recull-de-premsa-Fundacio%CC%81-Ernest-Lluch-Complet.pdf
https://www.fundacioernestlluch.org/wp-content/uploads/2022/11/Recull-de-premsa-Fundacio%CC%81-Ernest-Lluch-Complet.pdf
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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 2021. S’ha seguit editant online la Memòria de 2021 (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 Desigualdad Ampliada 
Autor: Diversos. Coord. a càrrec de Jordi Ferrer i Ferriol Sòria 
Edita: Milenio. 2022 
 

 
 
Títol: Ciclo sobre Crisis i catarsis: lecciones del COVID-19 
Autor: Diversos. Edició IVIE – Fundació Ernest Lluch 
Edita: IVIE – Fundació Ernest Lluch 2022 
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Títol: MEMÒRIA 2021 
Autor: Fundació Ernest Lluch 
Edita: Fundació Ernest Lluch. 2022 
https://www.fundacioernestlluch.org/wp-content/uploads/2022/04/Memoria2021.pdf 
 
 
  

https://www.fundacioernestlluch.org/wp-content/uploads/2022/04/Memoria2021.pdf
https://www.fundacioernestlluch.org/wp-content/uploads/2022/04/Memoria2021.pdf
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Secció Aragonesa 

 
Enguany s’ha estat treballant per ajudar a la organització del XI Encuentro de la Asociación Ibérica de 
Historia del Pensamiento Económico celebrat el passat divendres 2 i dissabte 3 de desembre porta 
enguany com a subtítol “Recordant a Ernest Lluch”. 
 
 
En el marc del XI Encuentro el divendres dia 2 a la tarda es va dur a terme una taula rodona sobre 
els nous reptes de la historiografia del pensament econòmic que va servir així mateix per homenatjar 
i recordar a Erest Lluch per part d’alguns dels seus apreciats col.legues. 
 

 
 
 
 
  

SECCIONS  ARAGONESA i VALENCIANA 
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Secció Valenciana 
 

(Veure apartats de Diàlegs i Homenatges a Ernest Lluch) 
 

 
IVIE – Cicle de Diàlegs La innovació com a destrucción creativa. 

 
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 5t cicle de diàlegs sota l’epígraf de La Innovació 
com a destrucción creativa en els que la secció valenciana hi ha estat representada amb el 
patró Francisco Pérez i Vicent Soler. 
 
El cicle ha estat un èxit de qualitat i públic tant en streaming com en visionats posteriors i 
presencial. 
 
(veure Apartat Diàlegs) 
 

Universitat de València 

El 16 de novemebre es va dur a terme l’Homenatge anual a Ernest Lluch per part de la 
Universitat de València, Facultat Econòmiques. Amb la presència de Salvador Almenar, 
Vicent Soler, Francisco Pérez i membres de la comunitat universitaria i de la secció valenciana 
de la Fundació Ernest Lluch. 

 
 
Enguany s’ha aprofitat per fer un record academic a Lluch a partir de la via Valenciana com a origen 
per plantejar els reptes del creixment econòmic al País Valencià. Hi intervingueren entre d’altres 
Vicent Soler i Francisco Pérez. 
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Alaquàs ret homenatge a Ernest Lluch en el tradicional concert anual 
 

LAlcalde d´Alaquàs, Toni Saura i del president de la Secció Valenciana de la 
Fundació Ernest Lluch, Salvador Almenar van obrir l'acte 
 

 
 
Pots veure la notícia a la web de l’Ajuntament d’Alaquàs: 
https://www.alaquas.org/noticia/21025/0/alaquas_ret_homenatge_ernest_lluch_tradicional 
 
Alaquàs va celebrar diumenge 11 de desembre el Concert Anual a Memòria d’Ernest Lluch, una 
actuació emmarcada dins de la programació Tardor Cultural organitzada per l’Ajuntament d’Alaquàs i 
que se celebra cada any per retre homenatge a qui fos una persona clau a la defensa de les llibertats 
i el diàleg al país, Ernest Lluch, polític espanyol assassinat per ETA el 2000. 
L´acte va comptar amb la presència de l’Alcalde d´Alaquàs, Toni Saura i del president de la Secció 
Valenciana de la Fundació Ernest Lluch, Salvador Almenar, que van ser els encarregats de retre 
homenatge a Ernest Lluch. 
 
El concert va estar protagonitzat per ÀNIMA LÍRICA, integrada per Saray García (soprano), Jesús 
Jiménez Abril (violí) i José Jaime Hidalgo (piano). Una agrupació musical que vol apropar l’espectador 
a les melodies més cèlebres d’òpera, sarsuela i música hispana. Amb aquesta actuació es clausura 
Tardor Cultural, la programació cultural engegada per l’Ajuntament d’Alaquàs per als mesos d’octubre 
i novembre. 

https://www.alaquas.org/noticia/21025/0/alaquas_ret_homenatge_ernest_lluch_tradicional
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Alaquàs va tenir una significació especial en el trajecte vital d’Ernest Lluch. Al convent de la Puríssima, 
va ser detingut per la policia política, el 24 de juny de 1975, com un dels integrants de Déu d’Alaquàs, 
un dels fets més significatius del tard franquisme. Es tractava de consolidar una plataforma unitària de 
partits per aconseguir la “Llibertat, Amnistia i Estatut d’Autonomia”. Aquests esdeveniments posaven 
en relleu el profund compromís cívic que Ernest Lluch havia contret amb la nostra comunitat autònoma. 
És per això que la Secció Valenciana de la Fundació Ernest Lluch, des de la seva inauguració el passat 
8 de maig del 2007, es troba situada al Castell d’Alaquàs. 
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Cronologia d’Activitats 2022 
 
En ordre cronològic els actes que s’han desenvolupat han estat els següents: 
 

Gener 
 
Presentació Justificacions subvencions corresponents a 2021 
 
Presentació demanda de subvencions 2022 
 
Dia 21 
Economia i Esport. “Ernest Lluch la Passió d’un culer. L’impacte social del futbol abans i 
després de la prefessionalització” a Vilassar de Mar. 
 
 

Febrer 
 
Dia 7 
XVI! Jornada Ernest Lluch de Ciències Polítiques i Socials a la UPF (Departament de Ciències 
polítiques i socials) 2022 
Gobern Obert: Parlem-ne? (Amb Victòria Alsina, Miquel Salvador, Michael Donaldson, Itziar 
González Virós, Agustí Cerrillo) 
 
Dia 10 
Reunió amb la Secretaria General de Presidència, Núria Cuenca. 
 

Març 
 
Dia 11 
Sessió Ordinària Patronat de la Fundació Ernest Lluch 
 
Dia 11 
Diàleg 1 Vilassar de Mar – Ciutats i diversitat: el futur ja és aquí. Gemma Pinyol – Andreu 
Domingo 
 
Dia 8 
Vida i obra d’Ernest Lluch 
IES Ernest Lluch  
 
Dia 22 
Vida i obra d’Ernest Lluch 
IES Ernest Lluch  
 

Abril 
 
Dia 2 
Recepció del primer premi d’honor de la Societat Espanyola de Tècnics Superiors Sanitaris a 
Ernest Lluch concedit el dia 17 de març de 2022. 
 
Dia 25 
Fi termini presentació treballs Premi de Batxillerat 

3. Històric Cronològic d’Activitats 2022 
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Dia 30 
Recepció de la XII Beca de Recerca Ernest Lluch - “La literatura económica española del siglo 
XVIII. Catálogo, repertorio historiográfico y análisis bibliométrico” 
 

Maig 
 
Dies 2-18 de maig 
Deliberació Jurat treballs Premi de Batxillerat 
 
Dia 9 
Diàlegs AMB 1 – “El futur del treball: impactes, competències i governança" 
Tendències sobre el futur del treball: una mirada des dels agents socials  
Amb Anton Costas, Josep Sánchez Llibre, Camil Ros, Javier Pacheco. 
 
Dia 17 
Diàlegs AMB 2 – “El futur del treball: impactes, competències i governança” 
Impacte de la tecnologia al mercat de treball: una mirada des de l’acadèmia i les institucions 
amb Lucía Velasco i Maria Luz Rodríguez 
 
Dia 24 
Lliurament del Premi Ernest Lluch de Ciències Socials i Polítiques 2022 
Es va atorgar el XVII Premi Ernest Lluch de Ciències Socials i Polítiques,  
 
Dia 30 
Diàlegs AMB 3 - “El futur del treball: impactes, competències i governança” 
Life long learning, noves competències i qualificacions requerides. Una mirada europea i 
internacional - Xavier Matheu i Clara Centeno 
 

Juny 
 
Dia 1 
Vida i Obra d’Ernest Lluch – CEIP Abrera. 
 
Dia 9 
Jornada de Portes Obertes a l’Arxiu Ernest Lluch i Martín  
Jornada de portes obertes de l’Arxiu Ernest Lluch i Martín i de reconeixement a la Fundació com a 
dipositant de llegat de Lluch a l’Arxiu Municipal de Vilassar de Mar. 
 
Dia 10 
Patronat Extraordinari per l’elaboració d’una estratègia 2023 de la Fundació Ernest Lluch 
 
Dia 10  
Diàleg 2 Vilassar de Mar - Bens comuns i renda bàsica: per una concepció no absolutista de la 
propietat”. Amb David Casassas i Jordi Mundó. 
 
Dia 16 
Jornada sobre Municipis 2022 - “La metròpoli: reptes polítics de futur”, 
Amb Oriol Nel.lo, Mariona Tomás, Jordi Martí, Antoni Balmón, Marta Ferrés moderats per 
Manel Mas 
 
Dia 22 
Reunió al Ministeri amb la Ministra de Sanitat Carolina Darias i Joan Majó, Jaume Puig Junoy, 
Ferriol Sòria, Mercedes Pastor, Carlos Iniesta. 
 
Dia 30  
A requeriment visita de la Presidenta del Congrés dels Diputats a la seu de Vilassar de Mar  
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Juliol 
 
Dia 25 
Renovació de la Web de la Fundació Ernest Lluch. Es presenta en públic i apareix ja a la web 
la renovació de la web 
 

Agost 
 
41è Festival de Músiques de Torroella de Montgrí – Concert Homenatge a Ernest Lluch 
 

Setembre 
 
Dia 1-15  
Actualització de l’Arxiu Ernest Lluch 
 
Dia 19 
Visita de la ministra de Sanitat Carolina Darias a la seu de la Fundació Ernest Lluch a Vilassar 
de Mar 
 
Dia 22 
Coferència en Homenatge a Ernest Llluch a la XXXIII Escola de Salut Pública de Menorca 
 

Octubre 
 
Dia 6 
Diàlegs Tardor Macaya – Nusos de la democràcia: nou aire per al sistema 
Diàleg 1 – Arancha González Laya – Sylvie Kauffmann 
 
Dia 13 
Diàlegs Tardor Macaya – Nusos de la democràcia: nou aire per al sistema 
Diàleg 2 – Teresa García-Milà – Santiago Lago 
 
Dia 20 
Diàlegs Tardor Macaya – Nusos de la democràcia: nou aire per al sistema 
Diàleg 3 – Mar Reguant – Xavier Labandeira 
 
Dia 20 
Diàlegs IVIE1 -València Cicle Innovació com a destrucció creativa  
Diàleg 1 – Paula Carsi – Xavier Marcet  
 
Dia 21 
Seminari UB – Adquisicions assassines  
Aldo González – Joan Ramón Borrell 
 
Dia 25 
Diàlegs IVIE2 -València Cicle Innovació com a destrucció creativa  
Diàleg 2 – Anton Costas – Cristina Garmendia 
 
Dia 27 
Diàlegs Tardor Macaya – Nusos de la democràcia: nou aire per al sistema 
Diàleg 4 – Lucía Velasco – Txetxu Ausín 
 

Novembre 
 
Dia 3 
Diàlegs Tardor Macaya – Nusos de la democràcia: nou aire per al sistema 
Diàleg 5 – Garbiñe Biurrun – Francisco Caamaño 
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Dia 7 
Diàlegs IVIE3 -València Cicle Innovació com a destrucció creativa  
Diàleg 3 – Juan José Ganuza – José Ignacio Conde-Ruiz 
 
Dia 7 
Vida i Obra d’Ernest Lluch  
Xerrada al CEIP Abrera 
 
Dia 10 
Diàlegs Tardor Macaya – Nusos de la democràcia: nou aire per al sistema 
Diàleg 6 – Daniel Innerarity – Clara Serra 
 
Dia 11 
Sessió Ordinària Patronat de la Fundació Ernest Lluch 
 
Di 11 
Diàleg 3 Vilassar – Sostenibilitat de la vida: decreixement o creixement sostenible?  
Federico Demaria – Sara Moreno 
 
Dia 12 
Concert de Santa Cecília en Memòria d’Ernest Lluch – Vilassar de Mar. 
 
Dia 15  
Diàlegs IVIE4 -València Cicle Innovació com a destrucció creativa  
Diàleg 4 – Matilde Mas- Jorge Barrero 
 
Dia 16 
Homenatge a Ernest Lluch a València – Acte acadèmic i acte institucional a la Facultat 
d’Economia de la Universitat de València. 
 
Dia 17 
Diàlegs Tardor Macaya – Nusos de la democràcia: nou aire per al sistema 
Diàleg 7 – José Maria Abellán – Fernando Rodríguez Artalejo 
 
19 de novembre 
Trobada de celebració dels 20 anys de la Fundació Ernest Lluch 
 
Dia 20 
Homenatge a Ernest Lluch del PSC a Maià de Montcal 
 
Dia 21 
Signatura del conveni de col.laboració entre el Ministeri de Sanitat i la Fundació Ernest Lluch 
al ministeri de Sanitat de Madrid. 
 
Dia 21 
Primer DIálogo Ernest Lluch sobre el Sistema Nacional de Sanidad a Madrid. Amb la ministra 
Darias, el president Joan Majó, i els acadèmics Rosa Urbanos, Pepe Martín i Jaume Puig 
Junoy 
 
Dia 21 
Placa d’Homenatge a les víctimes del terrorisme a la plaça de la Vila de Badalona. 12.00 Amb 
l’assistència de Rosa Lluch. 
 
Dia 22 
Homenatge a Ernest Lluch a l’Hospitalet de Llobregat 
 
Dia 23 
Diàlegs IVIE5 -València Cicle Innovació com a destrucció creativa  
Diàleg 5 Barreres i polítiques d’innovació - José Moisés Martín - Amparo Chiralt 
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Dia 23 
Intervenció a les Jornades de la Fundación Benito Samaniego (Madrid) sobre el llegat d’Ernest 
Lluch al ministeri de Sanitat. Ponència de Fèlix Lobo. 
 
Dia 24 
Diàlegs Tardor Macaya – Nusos de la democràcia: nou aire per al sistema 
Diàleg 8 – Oriol Nel.lo – Vanesa Friexa 
 
Dia 29 
Intervenció als 20 anys de l’IES Ernest Lluch de Cunit. Amb Rosa Lluch i el vicepresident de la 
Fundació Ernest Lluch , Josep Maria Carreras. 
 

Desembre 
 
Dia 1 
Diàlegs IVIE4 -València Cicle Innovació com a destrucció creativa  
Diàleg 6 - La contribución de las agencias regionales de innovación: experiencias amb Leire 
Bilbao - Andrés García Reche 
 
Dia 2 i 3 
XI Encuentro de la Asociación Ibérica de Historia del Pensamiento Económico porta enguany 
com a subtítol “Recordant a Ernest Lluch”. 
 
Dia 3 
Ofrena floral al Parc Ernest Lluch a Sant Cugat del Vallès. 
 
Dia 11 
Concert Anual a Memòria d’Ernest Lluch, una actuació emmarcada dins de la programació 
Tardor Cultural organitzada per l’Ajuntament d’Alaquàs 
 
Inici elaboració Auditories 
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