Per participar a la Jornada Ernest Lluch cal inscriure’s abans del dia 2 d’octubre trucant al telèfon 972
75 51 80, de dilluns a divendres, de les 10 a les 14
h. També us podeu inscriure adreçant un correu
electrònic a: canquintana@torroella.org indicant
“JORNADA ERNEST LLUCH”.
Les places són limitades i s’atendran per estricte ordre
d’arribada. La inscripció és gratuïta i personal; no es
fan reserves per a grups.
Les persones inscrites rebran posteriorment una publicació de les ponències de la Jornada.

Lloc de la Jornada i Secretaria:
Can Quintana Centre Cultural de la Mediterrània
C/ d’Ullà, 31 - 17257 Torroella de Montgrí
Telèfon: 972 75 51 80 - Fax: 972 75 51 82
canquintana@torroella.org
Organitza:

de la mediterrània
www.fundacioernestlluch.org

Amb la col·laboració de:

Els reptes de la
democràcia
Can Quintana,
centre cultural de la mediterrània
Torroella de Montgrí, 9 d’octubre de 2004

can Quintana centre cultural
www.torroella.org

ERNEST LLUCH

Jornada

Per inscriure’s a la Jornada

Presentació
Can Quintana Centre Cultural de la Mediterrània i la
Fundació Ernest Lluch, amb el patrocini de Caixa
Girona, inicien a Torroella de Montgrí una trobada anual
amb el nom de JORNADA ERNEST LLUCH, amb
l’objectiu de fomentar i debatre a l’entorn dels valors
democràtics de l’entesa, de la convivència i de la pau.
En aquesta primera edició, que tindrà lloc el proper
dissabte 9 d’octubre a Can Quintana,
la Jornada se centrarà en:
ELS REPTES DE LA DEMOCRÀCIA.
La nostra voluntat és oferir quatre punts de vista al
voltant dels reptes de la democràcia. En primer lloc, el
filòsof Josep Ramoneda analitzarà els valors
individuals i col·lectius –vells i nous— que la
democràcia hauria de defensar. A continuació el
professor i jurista Pere Jover ens parlarà de com
aquests valors haurien de constituir principis i drets
constitucionals o normatius l’exercici dels quals
quedés garantit pel sistema democràtic. A la tercera
ponència, el sociòleg José Vidal-Beneyto exposarà els
nous corrents que defensen una democràcia més
activa en un món cada cop més globalitzat.
Finalment, des de l’experiència de l’exercici del poder,
l’expresident de la Generalitat, el Molt Honorable Sr.
Jordi Pujol farà una valoració de tots els punts
anteriors quan es té la responsabilitat política i cal
encarar les contradiccions que poden generar-se en
l’exercici del govern.
La Jornada finalitzarà amb un concert a càrrec del
guitarrista Jaume Torrent, que interpretarà obres de
Ferran Sor, compositor estimat i estudiat per Ernest Lluch.

Programa de la Jornada
Ernest Lluch a Torroella de Montgrí
9h

Recepció

9.30 h

Obertura de la Jornada

9.45 h

Ponència:
ELS VALORS: DRETS I LLIBERTATS
INDIVIDUALS I COL·LECTIUS,
a càrrec del filòsof Josep Ramoneda.
Presentat per Antoni Roviras
director de Can Quintana.

10.45 h

Debat

11.45 h

Pausa

12 h

Ponència:
LA DEMOCRÀCIA COM A SISTEMA
GARANT DE DRETS I LLIBERTATS,
a càrrec del professor i jurista Pere Jover.
Presentat per Carles Negre i Clos, alcalde
de Torroella de Montgrí.

13 h

Debat

14 h

Dinar

17.00 h

Ponència:
UNA MILLOR DEMOCRÀCIA ÉS POSSIBLE,
a càrrec del sociòleg José Vidal-Beneyto.
Presentat per Lluís Maria de Puig,
vicepresident de la Fundació Ernest Lluch.

18 h

Debat

19.00 h

Pausa

19.30 h

Ponència:
GRANDESA I MISÈRIA DE LA
DEMOCRÀCIA, a càrrec del Molt
Honorable Jordi Pujol. Presentat per
Arcadi Calzada, president de Caixa
Girona.

20.30 h

Clausura

22.30 h

Concert a càrrec del guitarrista i compositor
Jaume Torrent que interpretarà
composicions de Ferran Sor.

