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El programa de la meva candidatura consta de dues parts, la primera referent a 
aspectes formals i la segona al programa d’activitats:  
1. Aspectes formals  
Durant l’anterior mandat (2017-2020), en què vaig ser adjunt del ponent Jordi 
Jiménez, vam aconseguir uns grans resultats que m’agradaria seguir potenciant durant 
aquesta legislatura:  
- Èxit d’assistència: Dels 256 assistents anuals que teníem l’any 2017, hem passat 

als 3.018 assistents anuals en l’exercici de 2019 (125,8 assistents per acte) 
aconseguint les xifres més altes d’assistència de la història de l’Ateneu  
Barcelonès.  

- Presència a les xarxes socials: En aquesta legislatura hem passat de 300 a 8.000 
seguidors a xarxes socials entre Twitter, Facebook i Instagram, sent de les 
poques seccions que utilitzen regularment aquestes plataformes.  

- Visualitzacions a Youtube: Els vídeos dels nostres actes organitzats durant la 
darrera legislatura són també els més vistos amb més de 38.000 visualitzacions.  

- Presència als mitjans: Cròniques dels nostres actes han aparegut a mitjans com 
l’ARA, La Vanguardia, El Punt Avui, La Llança, Núvol, i DecMag. Els nostres 
convidats han estat entrevistats en programes de televisió com FAQS i en digitals 
com Vilaweb o Nació Digital (Pensem.cat).  

- Col·laboració amb altres entitats: Les nostres col·laboracions amb el festival 
Barcelona Pensa, la Càtedra Ferrater Mora, la Societat Catalana de Filosofia o el 
Centre d’Estudis de Temes Contemporanis ens han donat accés a nous 
conferenciants i ens ha permès arribar a nous públics.  

- Ponents internacionals: Amb l’ànim d’expandir els nostres horitzons, en els 
darrers tres anys, hem convidat ponents internacionals de prestigi com Allen 
Buchanan (Arizona), Boaventura de Sousa (Coimbra), Patrice Vermeren (Paris 8), 
Francesco Erspamer (Harvard), Ricardo Horneffer (UNAM), Úrsula Wolf 
(Mannheim) o Peter Kraus (Augsburg). També hem convidat pensadors catalans  
que ensenyen en universitat estrangeres com Carles Boix (Princeton) o Neus 
Torbisco (Graduate Institute Geneva) i filòsofs d’arreu de l’estat com Ana 
Carrasco Conde (Complutense), Antonio Diéguez (Málaga), Juan Manuel Aragüés 
(Zaragoza) Remedios Zafra (Sevilla) o Antolín Sánchez Cuervo (CSIC).  

- Difusió del nostre llegat: Hem publicat articles sobre la història de la nostra 
secció en revistes acadèmiques com l’Anuari de la Societat Catalana de Filosofia. 
També a premsa, com l’article sobre la visita que va fer Bertrand Russell a 
l’Ateneu el 1920 publicat a La Llança.  

 
 

Malauradament, durant bona part d’aquesta legislatura seguirem afectats per les 
mesures de prevenció del COVID-19, que limitaran considerablement els assistents i la 
quantitat d’actes que la secció podrà programar. És per aquest motiu que em proposo 
implementar un seguit d’iniciatives per seguir arribant als socis i a un gran públic 
mentre aquesta situació s’allargui: 



- Voluntat de crear contingut audiovisual en format píndola (2-5 minuts) per 
difondre a les xarxes socials. Aquest contingut estarà conformat per:  

o Talls breus de les nostres conferències. 
 

o Declaracions breus dels conferenciants que sintetitzin els temes exposats. 
o Ressenyes de novetats editorials en filosofia i converses amb els autors. 
o Lliçons i curiositats sobre filosofia a càrrec de diversos acadèmics. 

 
- En cas de confinament sever, prioritzar actes a distància amb ponents de luxe 

internacionals que seria molt difícil portar presencialment.  
- Si les condicions ho permetessin i es presentés l’oportunitat, editar algunes de les 

nostres conferències en format llibre.   
- Portar la secció a fora de l’Ateneu: Presència a congressos i seminaris acadèmics, 

sempre que la Junta n’estigui informada i hi estigui d’acord.   
 
 

2. Programa d’activitats  
Pel que fa a la temàtica de les nostres activitats, durant els propers tres anys proposem: 

 
1. Reflexionar i debatre, des d’un punt de vista filosòfic, sobre l’actualitat de 
diverses efemèrides significatives. Aquest octubre celebrem els 250 anys de Hegel. 
L’any vinent volem celebrar el centenari del naixement del pare de la filosofia política 
contemporània, John Rawls (1921-2002). Durant la legislatura, també tindrem les 
efemèrides de filòsofs com G. Lukács, T.S. Kuhn, Karl-Otto Apel, C. Castoriadis, J. 
Stuart Mill, G.E. Moore o J. Maritain. Amb l’excusa de les efemèrides, des de la secció 
podrem treballar els grans clàssics de la història de la filosofia quan aquests tinguin 
més rellevància pública i es publiquin nous estudis i traduccions. 

 
2. Apostar per les noves tendències en filosofia. Nous moviments filosòfics que 
gairebé no han entrat a les universitats estan prenent cada cop més rellevància en el 
debat filosòfic contemporani. Volem que l’Ateneu sigui la porta d’entrada d’aquestes 
noves idees. Promourem activitats al voltant de moviments com l’acceleracionisme, el 
nou realisme o el transhumanisme. 

 
3. Interès en el món editorial. L’Ateneu ha de ser el centre de debat i discussió de les 
novetats editorials en filosofia. Des de les noves traduccions de clàssics de la Bernat 
Metge fins als estudis més recents publicats per filòsofs novells. Sense establir una 
relació comercial, la secció ha de poder donar veu i visibilitat  als estudis filosòfics 
rigorosos dels quals no se’n parla enlloc més. 

 
4. Seguir reivindicant la filosofia catalana. Després de reivindicar pensadors com 
Eduard Nicol, Josep Ferrater Mora o Maria Aurèlia Capmany, aquest desembre 
acollim un Simposi sobre Pere Coromines (1870-1939), qui va ser President de 
l’Ateneu Barcelonès (1928-30) i autor d’una obra filosòfica avui oblidada. En aquesta 
legislatura volem seguir reivindicant els pensadors nostrats. 
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