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Quatre sessions de filosofia per esbrinar quina és la vida millor.
En el brogit de cada dia i en un món hipersaturat de missatges, ens apropem a
la filosofia per demanar-li un marc teòric i un temps de reflexió per decidir com
volem viure i quina és la vida millor, tant amb nosaltres mateixos com amb els
altres. Un curs, pensat per a tots els públics, vol servir per obrir debat i
compartir conversa amb excel·lents divulgadors del pensament filosòfic.
Totes les sessions es faran a la Biblioteca Fages de Climent de Figueres,
a les 7 del vespre.
Dijous, 10 d’octubre
EL BÉ COMÚ
Com protegir avui les democràcies?, a càrrec de Daniel Gamper Sachse
Professor de Filosofia moral i política a la Universitat Autònoma, ha traduït
obres d’autors com Nietzsche, Habermas i Scheler i ha publicat llibresentrevista amb Zygmunt Bauman, John Gray i Michael Walzer. Col·labora en
mitjans de premsa escrita com els diaris ARA o La Vanguardia i en revistes
especialitzades com Enraonar, Doxa o Claves de Razón pràctica, entre d’altres.
És autor dels llibres La fe en la ciudad secular (Trotta, 2014), Laicidad
europea (Bellaterra, 2016) i Las mejores palabras, que ha guanyat el Premi
Anagrama d’Assaig 2019.
Dimecres, 16 d’octubre
LA COMUNITAT
Qui ha de ser el poder legislador en una societat que es vol justa?
A càrrec d’Itziar González Virós

Arquitecta, urbanista i activista social, va ser regidora del districte de Ciutat
Vella de Barcelona des del 2007 al 2010 i impulsora del Parlament Ciutadà i de
l’Institut Cartogràfic de la Revolta. Ha fet la nova edició “restaurada” de la guia
d’Alexandre Cirici Barcelona pam a pam i és autora de la seva actualització Per
no perdre peu (2012). És coautora dels llibres Revoltes (2014) i La força per
canviar les coses (2015). El seu compromís i habilitat en els processos de
mediació, participació i resolució de conflictes en l’espai públic li han valgut el
reconeixement a l’Estat i en l’àmbit internacional. Junt amb l’equip
transdisciplinar Km-Zero, ha guanyat el concurs internacional per al rescat de
les Rambles de Barcelona.
Dimecres, 6 de novembre
LA JUSTÍCIA
És justa, la justícia?
A càrrec de Xavier Antich Valero
Professor d’Idees Estètiques a la Universitat de Girona, on també dirigeix el
Màster en Comunicació i Crítica, ha estat director del Programa d’Estudis
Independents del MACBA, membre del consell assessor del suplement
Cultura/s de La Vanguardia, membre del Consell Nacional de la Cultura i de les
Arts i, actualment, és president del patronat de la Fundació Tàpies. És autor,
entre d’altres, dels llibres El rostre de l’altre. Passeig filosòfic per l’obra
d’Emmanuel Lévinas (Eliseu Climent Editor, 1993), Per què necessitem les
humanitats? Conviure amb els clàssics per viure el present (ESADE/CEJP,
2013) i La voluntat de comprendre. Filosofia en minúscula (Arcàdia, 2016).
Dimecres, 20 de novembre
LA LLIBERTAT
Què en fem, de la llibertat?
A càrrec de Joan Canimas Brugué
Doctor en Filosofia i màster en Bioètica i dret, i en Ètica aplicada a l’acció
social, és professor de la Universitat de Girona i de la Universitat Oberta de
Catalunya. Forma part del Comitè d’Ètica dels Serveis Socials de Catalunya i
d’altres entitats públiques. És autor del llibre Ética aplicada en la educación
social (UOC, 2017) i coautor de diverses publicacions col·lectives sobre ètica i
cura de les persones. Col·labora en publicacions especialitzades com Revista
de Treball Social, Cuadernos de Trabajo Social o Studies in Philosophy and
Education.
Sessions coordinades per Cristina Masanés Casaponsa per a Òmnium

