
Programa de la candidatura a ponent de filosofia – Jordi Jiménez Guirao 
 
Voldria basar la meva proposta de candidatura, que pretén continuar la bona feina dels 
anteriors ponents –Ramon Alcoberro i Anna Punsoda– en els 5 eixos següents: 
 
1. Reflexionar i debatre, des d’un punt de vista filosòfic, sobre l’actualitat de 
diverses efemèrides significatives. Per exemple, és inevitable tractar l’any vinent del 
50è aniversari de Maig francès. Seria convenient abordar el tema amb un programa 
d’activitats que reculli la incidència que aquest fet va tenir en els diferents àmbits de la 
societat així com un cicle de conferències que revisiti els pensadors que hi van tenir un 
paper clau –com Sartre, Badiou, Rancière, Glucksmann, Althousser, Lyotard, Foucault, 
Derrida, els Noveaux philosophes- etc. 
 
Altres fets significatius subjectes de reflexió són la Primavera de Praga (1968), 
l’assassinat de Martin Luther King o La doble hèlix (1968) de Watson –amb el 
transhumanisme més d’actualitat que mai. El llarg abast de moltes d’aquestes qüestions 
requereix, al seu torn, la coordinació amb d’altres seccions, quelcom que els anteriors 
ponents ja varen promoure, aconseguint resultats molt positius. 
 
2. Aposta per tractar els autors i temes cabdals de la filosofia política i ètica que 
més s’adiguin al context polític actual de casa nostra. El moment d’efervescència 
política i social que està vivint Catalunya d’uns anys ençà és l’oportunitat idònia per 
rellegir els grans teòrics de la política moderna -Hobbes, Locke, Rosseau…-, així com 
dels contemporanis: Rawls, Rorty, Taylor, MacIntyre, Sandel, etc. Qüestions com la 
fonamentació de l’acció política, la idea de progrés, la democràcia o el dret a 
l’autodeterminació són punts de referència sobre els que convindria reflexionar des de la 
filosofia. 
 
3. Aposta per la filosofia catalana. Perennement menystinguda –amb comptades 
excepcions- al món acadèmic, creiem que l’Ateneu Barcelonès és el lloc on s’ha de 
revitalitzar la filosofia catalana. Als 100 anys de la publicació del Concepte general de 
la ciència catalana de l’il·lustre ateneista Francesc Pujols, ja va sent hora de fer una 
reflexió de caire més general sobre el tema que defugi l’anècdota i la curtedat de mires.   
 
4. Incís en debat sobre religió i teologia. Continuant amb la iniciativa d’aquesta 
secció, apostem per debatre sobre temes com la religió en l’espai públic, la 
secularització, la imatge de Déu al segle XXI o la filosofia de la religió, qüestions que 
han suscitat interès acadèmic i editorial darrerament. 
 
A més, l’any vinent es compleixen 50 anys de la Conferència de Medellín, considerada 
l’inici de la Teologia de l’Alliberament, doctrina que exigeix una retrospectiva. 
 
5. Promoció de la secció a un públic més ampli, especialment entre els joves. 
 
Aposta per donar a conèixer la secció al públic jove mitjançant la revitalització del 
perfil de Facebook de la secció i la creació d’un perfil de Twitter. 
 
Barcelona, 13 de setembre del 2017: 
 
Jordi Jiménez Guirao 


