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Concessió del VIII Premi Ernest Lluch a
l’Esportivitat
Dijous 8 d’abril 2010. 13:00 h. Museu Melcior Colet. C/ Buenos Aires 56-58. BCN.

Luca Manca, rep el Premi Ernest Lluch a l’Esportivitat. Avui dijous 8 d’abril
de 2010, ha tingut lloc el lliurament del premi a la Sala Pierre de Coubertin del
Museu Melcior Colet, en un acte presidit pel director de Política Esportiva de la
Secretaria General de l’Esport Sr. Manuel Ibern, i el president de la Comissió
Esportiva de la Fundació Ernest Lluch, Sr. Romà Cuyàs. Els parlaments han
anat a càrrec del Sr. Marc Coma, guanyador del Dakar (2006 i 2009) i Campió
del Món de Rallys (2005, 2006 i 2007) i del Sr. Luca Manca, motorista italià i
participant en la darrera edició del Rally Dakar, qui ha rebut el premi.

Premi a l’Esportivitat
La Fundació Ernest Lluch, a proposta de la seva Comissió Esportiva atorga el
Premi a l’Esportivitat per reconèixer aquelles trajectòries o gestos que
honoren a l’esport, i que se situen en continuïtat amb el pensament i
l’acció pública d’Ernest Lluch.
Enguany, la Fundació Ernest Lluch atorga el VIII Premi Ernest Lluch a
l’Esportivitat al motorista italià, Luca Manca, com a reconeixement a la
exemplar mostra de solidaritat, que protagonitzà en la passada edició del Rally
Dakar.
En aquest rally que se celebrà en territori argentí i xilè, Luca Manca, va ajudar
de manera altruista i en un context de màxima exigència i competitivitat al pilot
català (guanyador del Dakar en les edicions de 2006 y 2009 i Campió del Món
de Raids en 2005, 2006 i 2007) i ferm candidat a guanyar la prova de nou,
Marc Coma. Manca, de 29 anys i debutant al Dakar, va aturar-se en el decurs
de la cinquena etapa en veure que Coma havia punxat, i va oferir-li la seva
roda. D’una banda, aquest fet permetia a Coma continuar amb opcions de

guanyar el Rally, i de l’altre feia que Manca s’exposés a perdre posicions en la
classificació general. A conseqüència d’això, l’italià es va veure obligat a sortir
des de les darreres posicions en l’etapa de l’endemà (els corredors arranquen
en el mateix ordre en que arriben el dia abans), entre Antofagasta i Iquique, el
sis de gener de 2010. En el Km 10, Manca va patir un greu accident al caure de
la seva KTM, fet que li provocà un edema cerebral que el deixà en coma durant
26 dies, obligant-lo a ser hospitalitzat d’immediat i a romandre a Xile fins el 3 de
febrer de 2010, abans de poder retornar a Itàlia, ja en un estat de millora i en
vies de recuperació.
Amb la concessió d’aquest premi, la Fundació Ernest Lluch valora l’altruisme i
la solidaritat mostrada en un marc competitiu i de duresa extrema, malgrat que
en aquest context ajudar a l’altre pugui comportar greuges i fins i tot riscos. És
per aquest motiu que aquesta mena de gestos en aquests contextos prenen
una rellevància especial, per valents, sorprenents i admirables.

Guardonats en anteriors edicions:

Any 2002: GUUS HIDDING, (entrenador de futbol) Per prohibir l’exhibició de
símbols nazis en el seu estadi.
Any 2003: PRIMERA PLANTILLA DE FUTBOL DEL F.C. BARCELONA per haver-se
pronunciat públicament contra la guerra i a favor de la pau.
Any 2004: W ANDERLEI LIMA, atleta brasiler i medalla de bronze de la marató als
Jocs Olímpics d’Atenes 2004, pel seu capteniment davant l’agressió viscuda
quan liderava la cursa olímpica.
Any 2005: SELECCIÓ DE FUTBOLISTES ISRAELIANS I PALESTINS que disputaren al
Camp Nou i contra el FC Barcelona, el “Partit per la Pau”, el 29 de novembre
de 2005.
Any 2006: PROJECTE SOLIDARI. PERIODISME ESPORTIU, com a reconeixement a la
tasca realitzada per un grup de 39 periodistes esportius que representen
pràcticament la totalitat dels mitjans de comunicació de Barcelona.
Any 2007: ALBERT PUIG (entrenador de futbol base del FC Barcelona). Per la
seva actitud pedagògica i de fair-play mostrada en el decurs d’un partit de
màxima rivalitat entre els alevins del FC Barcelona i el RCD Espanyol, el 8
d’abril de 2007. El VIè Premi a l’Esportivitat es va atorgar el passat 22 de gener
de 2008.
Any 2008: AGRUPACIÓ BARÇA VETERANS, com a reconeixement a la tasca
exemplar, persistent i pionera en el foment de la solidaritat entre els
exjugadors, la vetlla per la dignitat de les persones i la transmissió de valors
fraternals i humanístics.

El premi
El guardó del Premi Ernest Lluch a l’Esportivitat és obra del mestre Pladevall i
correspon a una edició exclusiva i seriada de l’escultura fosa en bronze,
“Enclusa”.

Comissió Esportiva de la Fundació Ernest Lluch
Des de la Comissió Esportiva es pretén contribuir a la reflexió sobre els
diferents vessants de l’esport en general i al barcelonisme en particular,
mitjançant la creació de premis o reconeixements al “fair play” en el futbol, a
l’ètica en l’esport, al treball d’esport de base, i a les figures del barcelonisme o
altres esportistes destacats.
President Comissió Esportiva: Sr. Romà Cuyàs;
Membres Comissió Esportiva:
Sr. Ramon Besa
Sra. Lola Bou
Sra. Teresa Coch
Sr. Enric Lluch
Sr. Mario Romeo
Sr.Eduard Sans

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 en una
actuació basada en la reflexió intel·lectual, la producció acadèmica, els
compromisos cívics i les aspiracions socials, culturals i esportives que foren les
de qui porta el nom de la institució. Els àmbits bàsics d’actuació són, doncs,
aquells en que Ernest Lluch excel·lí i pels quals fou reconeguda la seva
personalitat i aportació: econòmic, històric, periodístic, polític, cívic, cultural,
musical, esportiu. Per abraçar tots aquests aspectes la Fundació ordena els
seus camps d’actuació en els àmbits temàtics que segueixen.
Àmbit cultural i esportiu
Ernest Lluch fou també un home d’afeccions i de passions, individuals i
col·lectives. Fou un interessat per la pintura, l’escultura, l’arquitectura; fou un
apassionat de la música, un amant de l’esport, del futbol, un barcelonista
militant. I es distingí també per tot això. La Fundació ha dedicat també un a part
de les seves activitats a aquestes temàtiques tant pròpies de Lluch.
Àmbit científic i universitari
L’actuació de la Fundació en aquest àmbit ve molt 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.
Àmbit 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.
Memòria personal d’Ernest Lluch
En aquest àmbit el projecte té com a finalitat principal la creació de l’Arxiu
Ernest Lluch, on s’hi inclou tota la seva correspondència i documentació
personal i familiar, Així com la compilació de tot el material generat per la
participació d’Ernest Lluch als mitjans de comunicació. També hi ha l’objectiu
de publicar la seva bibliografia completa, reeditar obres seves, i fomentar els
estudis biogràfics i les monografies sobre la seva obra intel·lectual i política.

