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J oan Can ima s Br ugué , coor di n a dor
c i e n tíf ic de l’ O bs e r v a t or i d ’ Èt ica Apl i ca da

Pensar i repensar
la intervenció social
ivim en una societat
cada dia més legalista. Però segurament
les coses més importants de la nostra vida són les que —afortunadament— no troben cap llei que
les reguli. El respecte a aquells
que són diferents de nosaltres, la
compassió pels que pateixen, la
dignitat d’aquells que han perdut
autonomia i no es poden valer
per ells mateixos, la manera com
hauríem de tractar un familiar
quan se li apropa l’última hora.
Totes aquestes qüestions d’ètica aplicada necessiten gent que
les pensi i que les pensi amb rigor
i que, més enllà de normatives,
ens faci reflexionar sobre quina
és la millor manera d’actuar en
casos delicats com aquests, amb
els quals tots ens acabem trobant
un dia o altre. Si a Girona hi ha
algú que s’ha preocupat seriosament per totes aquestes qüestions és en Joan Canimas Brugué
(Sant Feliu de Pallerols, 1958).
Joan Canimas és un home de
formació filosòfica. Li endevinareu pel seu parlar pausat, l’obsessió per la claredat, la tria rigorosa
del vocabulari, l’atenció amb què
escolta els altres quan parlen. Va
realitzar la seva tesi doctoral sobre filosofia de l’educació, amb el
suggerent títol de La societat edu-

Per a ell, la filosofia
mancaria d'interès
si no tingués una
dimensió aplicable
a la vida quotidiana
cada. Gènesi de la intervenció sobre l’ésser humà.
Per ell, la filosofia seria quelcom amb molt poc interès si no
tingués una dimensió aplicable a
la vida quotidiana. Probablement
per això, en els darrers anys, a
més de fer classes a la Facultat de
Ciències de l’Educació de la Universitat de Girona, s’ha especialitzat en qüestions relacionades
amb l’ètica aplicada, i és el coordinador científic de l’Observatori
d’Ètica Aplicada a la Intervenció
Social, de la Fundació Campus
Arnau d’Escala. Des de l’Observatori, Joan Canimas treballa en diverses línies: la recerca i gestió
del coneixement, la formació, i
l’assessorament en qüestions ètiques per a entitats públiques i privades.
Lluny de voler ser un savi que
escampa la veritat des de la seva
torre de vori, Canimas frueix treballant amb i aprenent de gent
d’àmbits professionals diversos:
educadors socials, personal sanitari, juristes, per no perdre mai
de vista que avui la reflexió ètica
només es pot fer tocant molt de
peus a terra. I es desespera en
constatar que la nostra societat
porta dues dècades parlant d’interculturalitat i quan compareix
una adolescent a l’escola amb un
mocador al cap ningú no sap com

ha de reaccionar ni què ha de fer.
Per això dedica no pocs esforços
a reflexionar i escriure sobre
qüestions d’ètica aplicada a l’àmbit escolar (les formes de vestir,
el menjar, els continguts curriculars, el calendari escolar).
Em demana que no ho digui però cal saber que, quan sigui gran,
en Joan Canimas se n’anirà a fer
vida solitària en un bosc de la Garrotxa. Abans no se’ns faci ermità, doncs, l’hem d’aprofitar. Amb
ell, tenim encara moltes coses
per pensar, per canviar.c

PACO SIERRA

Taquilla a l‘Ajuntament
de Sant Feliu de Guíxols;
de dilluns a dissabte de
18h a 21h.
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The Pretenders
Break up the
Concrete Tour

Lou Reed &
Laurie Anderson
(Estrena Mundial)

Manolo García
Saldremos a la lluvia

Eliane Elias
Bossa Nova Stories

Juliol, 5 / 21:30

Juliol, 10 / 22:30

Juliol, 11 / 22:30

Juliol, 12 / 21:30

Philip Glass Trio
An Evening of
Chamber Music Tour
09
Juliol, 14 / 21:30

Mª del Mar Bonet,
Serrat, Noa, Gino Paoli,
Franca Masu, Savina
Yanatou...
Juliol, 17 / 22:30

Ensemble Festival
Compositors de la
Mediterrània

Lucía Lacarra i el
Ballet de Munich
Eugène Onegin

Ballet de Munich
Temps contemporanis
Cambio d’Abito

Tina Gorina &
David Alegret
Concert líric

Juliol, 18 / 20:00

Juliol, 24 / 22:30

Juliol, 25 / 22:30

Juliol, 29 / 22:30

Liceu–La Ventafocs
Espectacle Familiar

Paolo Conte
(Única a tot l’Estat)

Circ Acrobàtic
Nacional de Pequín
Dreams

Cor i orquestra de Sant
Petersburg
Ivan el terrible

Dee Dee Bridgewater
Tribut a Billie Holiday

Agost, 1 / 19:00

Agost, 7 / 22:30

Agost, 10 / 21:30

Agost, 12 / 22:30

Agost, 16 / 21:30

ServiCAM

VENDA D’ENTRADES

Cor de Sant Petersburg
Música popular
i ortodoxa russa

Cuadra de Sevilla
Carmen; ópera Andaluza
de cornetas y tambores

Exposició Conjuncions
Àlex Pallí, Pablo Rey &
Luis Trullenque

Agost, 21 / 22:30

Agost, 22 / 22:30

Juliol i Agost

Patró principal

Copatrocinat

Presentat per

Organitza

Amb el suport de

Exposició
Música pels ulls
Fotografies de
Francesc Fàbregas
Juliol i Agost

902
44 43 00
www.servicam.com
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