Ramon Fuster i Rabés, que ens va deixar
de manera prematura l’any 1976, quan
tot just s’albirava la sortida de la llarga
nit del franquisme, va ser una de les
ﬁ gures cabdals per a la supervivència de
la llengua i la nació catalana durant la
dictadura. És cert que no va ser ell sol:
hi ha una llarga nòmina de ciutadans i
ciutadanes que van contribuir de manera
decisiva i a vegades anònima a superar
aquell llarg atac demolidor. Però uns
quants, com Ramon Fuster, van exercir
un fort lideratge, buscant i aproﬁtant
amb intel·ligència les escletxes del
sistema. Ell, malgrat que estava cridat a
assumir una paper destacat a l’arribada
de la democràcia, malauradament no va
poder arribar a veure el restabliment de
les nostres institucions d’autogovern. Ara
que es compleixen els cent anys del seu
naixement és una bona ocasió perquè
les principals institucions a través de les
quals ell va desenvolupar la seva acció al
servei del país, procurin que la seva tasca
de redreçament sigui recordada com es
mereix. Així es vol fer a través de la sèrie
d’actes programats per les institucions
organitzadores i col·laboradores
d’aquest centenari.
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PROGRAMA DEL CENTENARI DE RAMON FUSTER I RABÉS

‘‘El dia en què l’educació per a tothom,
igual per a tothom i en tots els graus, sigui
no sols un dret sinó un fet, una realitat, la
humanitat caminarà amb passa segura cap
a un món d’ordre i cap a una pau
en la llibertat i en l’amor”
Ramon Fuster i Rabés
Bell-lloc, 17-3-1916 – Barcelona 26-8-1976)

Dijous 17 de març del 2016
Acte acadèmic

El dia que vaig descobrir Ramon Fuster, Genís
Sinca, periodista i escriptor

Ramon Fuster, primer degà del Col·legi de
Llicenciats de Catalunya elegit democràticament

Interpretació musical: Escola de Música Bellsons
de Bell-lloc

Sala Ramon Fuster del Col·legi de Llicenciats de
Catalunya, Rambla de Catalunya, 8, Barcelona, a
les 19 h

13.30-13.45 h
Descobriment de la placa commemorativa al
carrer Ramon Fuster i Rabés

Hi intervindran:
Josefina Cambra, degana del Col·legi de
Llicenciats de Catalunya
Maria Fuster, filla de Ramon Fuster
Carles Palau, alcalde de Bell-lloc
David Sierra, president de la Fundació Collserola
Mercè Canela, directora d’Edicions Cavall Fort

Sala La Cultural, a les 14 h
Dinar popular

Conferència:
El dia que vaig descobrir Ramon Fuster, Genís
Sinca, periodista i escriptor
Dissabte 19 de març del 2016
Ramon Fuster i Rabés, fill il·lustre de Bell-lloc
Sala d’actes Incubadora d’Empreses, de Bell-lloc,
a les 12.00
Paraules de benvinguda:
Carles Palau, alcalde de Bell-lloc
Maria Fuster, filla de Ramon Fuster
Josefina Cambra, degana del Col·legi de
Llicenciats de Catalunya
Joan Reñé, president de la Diputació de Lleida
(pendent de confirmació)

Primera quinzena de maig del 2016
Cavall Fort: Ramon de Bell-lloc
Publicació d’un número especial dedicat a Ramon
Fuster, Ramon de Bell-lloc, fundador de la revista
Cavall Fort
Dissabte 21 de maig del 2016
Ramon Fuster i l’escola
Biblioteca de l’Escola Ramon Fuster, Escultor
Vallmitjana, 9-15, de Bellaterra, a les 10 h
Escola Ramon Fuster (antiga escola Tagore). La
seva realització pedagògica
Inauguració de l’exposició Ramon Fuster i l’escola
Març del 2017
Presentació de la biografia de Ramon Fuster
Genís Sinca, periodista i escriptor
Col·legi de Llicenciats de Catalunya, Rambla de
Catalunya, 8, Barcelona

