A J U N T A M E N T
d’ARENYS DE MUNT

L’alcaldia presidència, amb l’assistència de la Junta de Govern Local, en data
28/11/11, va aprovar la següent resolució:
“Examinada la moció presentada pel grup PSC perquè s’inclogui en el nomenclàtor de
la nostra vila el nom d’Ernest Lluch amb la finalitat de dedicar-li un carrer, una plaça,
un equipament i/o un espai municipal
Considerant que segons l’informe de secretaria núm. 53/11 de data 23 de novembre,
el text de la proposta no dona compliment al que l’informe redactat en data 9/08/11
sobre el que són mocions segons el que determina l’art. 97 del ROF per tal de ser
incloses a la part dispositiva del Ple.
L’alcaldia presidència, amb l’assistència de la Junta de Govern local resol:
Primer.- Informar al grup PSC que la moció presentada s’inclogui en el nomenclàtor de
la nostra vila el nom d’Ernest Lluch amb la finalitat de dedicar-li un carrer, una plaça,
un equipament i/o un espai municipal no es pot considerar moció de les regulades en
l’art. 97 del ROF ja que:
- Segons determina el reglament regulador de la Comissió Municipal del
Nomenclàtor (que és un òrgan de participació ciutadana), tots els grups
polítics amb representació a l’Ajuntament formen part d’aquesta comissió i,
per tant, poden sol·licitar directament a la comissió del nomenclàtor aquests
temes, segons determina l’art. 1.
- En tot cas, es podria considerar un PREC al govern municipal i tractar-se en
la part de control.
Segon.- Que la mateixa no s’inclourà a l’ordre del dia del proper Ple ordinari que es
celebrarà el dia 15 de desembre de 2011.”

PERQUÈ S’INCLOGUI EN EL NOMENCLÀTOR DE LA NOSTRA VILA EL NOM
D’ERNEST LLUCH AMB LA FINALITAT DE DEDICAR-LI UN CARRER, UNA
PLAÇA, UN EQUIPAMENT I/0 UN ESPAI MUNICIPAL.
Atès que el passat 20 d’0ctubre de 2011 l’organització terrorista ETA va emetre un
comunicat en el qual anunciaven un compromís “clar, ferm i definitiu” de cessament de
la lluita armada fent alhora una crida als governs d’Espanya i França per obrir un
procès de diàleg directe que tingui per objectiu la resolución de les conseqüències del
conflicte.
És de justícia que els municipis catalans promoguin la memòria d'aquelles persones
que a nivell públic més s'han significat a favor del país i de la seva llibertat, la
trajectòria de les quals són referents i exemples a seguir per les generacions presents i
futures.
Ernest Lluch va néixer l'any 1937 a Vilassar de Mar. Economista i polític socialista, va
ser ministre de sanitat espanyol durant el primer govern del sr. Felipe González, entre
1982 i 1986. El 21 de novembre de l’any 2000, Lluch va ser assassinat a l’aparcament
de casa seva, situat a l’avinguda Xile de Barcelona. Un atemptat que va ser reivindicat
pel Comando Barcelona d’ETA. L’exministre de Sanitat i Consum va rebre dos trets al
cap
L’Ernest Lluch va voler fer una mica més que denunciar la violència terrorista i es va
endinsar en un territori de mines, com és l'aproximació a l'entorn de la banda terrorista,
amb afany de trobar una solució dialogada.
L'endemà passat de l'atemptat, el 23 de novembre, prop d'un milió de persones es
manifestaven als carrers de Barcelona per protestar pel seu assassinat.
Cal recordar els valors que representava de compromís, de tolerància i sobretot de
diàleg, com a manera d’enteniment, on qualsevol forma de violència suposa la
plasmació del fracàs com a éssers humans de la nostra obligació moral de respectar
als altres, d’entendre la diferència i de pensar que la diferència és un valor que ens
permet sumar perspectives, punts de vista, idees i propostes culturals diferents que
l’únic risc que tenen és el d’enriquir-nos personalment i col·lectivament
L’ Ernest Lluch va contribuir a la construcció de la nostra democràcia, va dirigir tot el
seu esforç a fer que avui tots i totes visquem una mica millor.
La figura d’Ernest Lluch, com a Ministre de Sanitat i Consum va significar per al nostre
país la consolidació definitiva de l’actual sistema nacional de salut, fonamentalment en
allò relatiu a la seva universalització. Aquesta va ser una de les seves més importants
contribucions en la posada en marxa d’un dels pilars fonamentals del que coneixem
avui com a estat del benestar.
Es compleixen 25 anys de l’aprovació de la llei general de Sanitat impulsada per
Ernest Lluch. Amb ella es va posar en marxa la reforma i modernització de la Sanitat,
La llei va permetre que més de 7 milions de ciutadans, fins llavors exclosos de la
sanitat pública, s’incorporessin al Sistema Nacional de Salut.
Estem davant d’un sistema solidari, on cadascú aporta segons la seva capacitat i rep
segons la seva necessitat, equitatiu perquè garantitza l’accés universal i ho fa en
condicions d’igualtat, de qualitat en tots els aspectes del procés d’atenció sanitària, i
eficaç en el sentit de que totes les seves activitats estan dirigides a optimitzar i fer el
millor ús possible dels recursos.
Ara ens toca ser coherents amb aquesta herència.Després del seu pas per la política,
Ernest Lluch va tornar a la seva gran passió, el món universitari i de A Catalunya som

conscients de l’herència que ens va llegar el llavors ministre l’ensenyança. Va ser
doctor en Ciències Econòmiques per la Universitat de Barcelona, catedràtic
d’Economia en la Universitat de València, catedràtic d’Història de Doctrines
Econòmiques de la Universitat Central de Barcelona i rector de la Universitat
Internacional Menéndez Pelayo de Santander, càrrec que exercia quan va ser
assassinat. Ernest Lluch exemplifica, de la millor manera possible, com el coneixement
i la cultura ens fan enriquir-nos com a persones, fer-nos millors ciutadans, en definitiva
éssers humans més lliures i compromesos amb els altres i amb el nostre entorn.
Per tots aquests motius, i tenint en compte i segons el que diu el reglament del
Nomenclàtor, que han passat més de 5 anys de la seva mort, el grup municipal del
Partit dels Socialistes de Catalunya a Arenys de Munt, proposa al Ple de l'Ajuntament
d’Arenys de Munt els següents acords:
Primer: Fer arribar a la Comissió del Nomenclàtor d’Arenys de Munt aquesta Moció per
tal que es tingui en compte com a proposta de nom adient “Ernest Lluch” per als
espais pendents de denominació i s’inclogui a la seva llista de noms.
Segon: Que serveixi aquesta Moció com a memòria per justificar la proposta a la
Comissió del Nomenclàtor.
Tercer: Dedicar, quan s'escaigui, el nom d'un carrer, plaça, equipament o espai
municipal del nostre municipi al Molt Il·lustre Sr. Ernest lluch i Martin.
No obstant això, l’Ajuntament en Ple resoldrà el més escaient.

