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El PSC de Sant Cugat recorda Ernest Lluch i la seva defensa del diàleg amb una ofrena floral
El PSC de Sant Cugat ha homenatjat Ernest Lluch aquest
dissabte als jardins que porten el seu nom quan es compleixen
19 anys del seu assassinat. Una vintena de persones, entre les
quals hi havia la vídua de Lluch, Montserrat Lamarca, i el seu
fill, s'han citat un any més davant el monòlit que commemora
la figura de qui va ser el portaveu dels socialistes catalans al
Congrés i ministre de Sanitat i Consum. Des que es va
inaugurar el parc Ernest Lluch el gener del 2015, els
socialistes de Sant Cugat recorden el polític i economista amb
una ofrena floral pels vols de la data en què va morir.

Després de deixar un ram de flors a la placa amb el nom d'Ernest Lluch, el primer secretari del PSC a Sant
Cugat, Pere Soler, ha remarcat la importància de tenir a la ciutat un 'espai de memòria' al polític català. A més,
Soler ha defensat que les paraules de Lluch no han quedat en el passat, sinó que també 'són present'. El
socialista ha recordat que en moments de la política en què 'fa falta diàleg' s'ha de reivindicar, 'més que mai', la
figura de Lluch i 'del que va representar en aquest sentit'. Per la seva banda, Montserrat Lamarca ha volgut
agrair l'homenatge que es fa cada any al seu espòs, Ernest Lluch, a Sant Cugat.
Pere Soler i Montserrat Lamarca a l'homenatge a Ernest Lluch / Foto: Cugat Mèdia
Ernest Lluch va morir el 21 de novembre del 2000 a mans de l'organització terrorista ETA. El món polític
recorda la figura de Lluch per la seva tasca en favor del diàleg com a solució per resoldre el conflicte Basc.
Lluch va ser assassinat per una cèl·lula d'ETA a Catalunya anomenada 'Comando Barcelona'. Lluch va ser
portaveu del PSC al Congrés dels Diputats i ministre de Sanitat i Consum, nomenat per Felipe González va
exercir el càrrec del 1982 al 1986. El 21 de gener d'aquest 2020, Lluch hauria complert 83 anys.
Pere Soler: Per Sant Cugat tenir un espai de memòria de l'Ernest i del que va significar no és només de
passat, sinó també de present. Tenir molt present que les polítiques es treballen dia a dia i, sobretot,
amb diàleg. En moments que fa falta tant el diàleg, més que mai s'ha de reivindicar la figura de l'Ernest
i del que va representar en aquest sentit.
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