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Un nou humanisme al servei de la persona
Cicle de conferències · Casa de Cultura de Girona · Novembre 2009
La societat postmoderna occidental s’ha deixat
portar per una mentalitat burgesa, en la qual el
diner impersonal ha imposat els valors del «tenir»
–individualisme, confort, indiferència– sobre
els valors del «ser», que es fonamenten en el
reconeixement de la persona com un valor absolut
en si mateixa. La crisi actual obliga a replantejar
aquest model capitalista. ¿Ha arribat l’hora, en
el segle XXI, de posar en pràctica la «revolució
personalista i comunitària» que ja reclamava
Emmanuel Mounier als anys trenta del segle passat?
> La

superació de la crisi
per l’educació
Salvador Cardús i Ros || Doctor i Degà de la Facultat de Ciències
Polítiques i Sociologia de la UAB
DIA Dimarts, 10 de novembre
HORA 19.30 h
LLOC Aula Magna
PRESENTACIÓ Josep Torrellas i Vendrell,

de la gent gran, UdG

>

La superació de la crisi
per la democràcia econòmica
Arcadi Oliveres Boadella || Doctor, professor titular d’Economia
Aplicada de la UAB i president de Justícia i Pau de Barcelona
DIA Dimarts, 17 de novembre
HORA 19.30 h
LLOC Aula Magna
PRESENTACIÓ Ramon Muntada i

del Safor

Artiles, advocat i col·laborador

Continguts de la conferència
La crisi: antecedents, realitats i conseqüències. Els dèficits
democràtics: les decisions econòmiques internacionals preses per
pocs països, per poques empreses i per poques persones. El lucre
com a factor distorsionador en els mercats financers. El poder vertical
en el funcionament de les empreses. Els camins cap a la democràcia
econòmica: Cal una informació contrastada i transparent. Cap a
un G-192. Les finances ètiques. La reivindicació de les fórmules
cooperatives. L’actualització dels sindicats. Els mercats no dineraris.

> La
responsable de formació

La crisi i l’educació
No sé del tot si l’educació pot ajudar a superar la crisi actual. Però,
paradoxalment, d’allò que sí que podem estar convençuts és que
l’actual crisi econòmica ajudarà a superar la crisi de l’educació.
Les vaques grasses han estat letals per donar a l’educació tot
el valor que havia de tenir. I sí, és clar: que l’educació torni al
lloc que li correspon és el camí, si no per resoldre la crisi actual
–l’educació té resultats a mig i llarg termini–, com a mínim per
establir les bases culturals necessàries per evitar la majoria
dels determinants de la desfeta econòmica actual. Precisament,
l’educació és un bé que només es pot mesurar positivament si
tenim una mirada llarga o, com es diu ara, si entenem la nostra
vida amb una perspectiva estratègica. I la crisi econòmica actual
ha estat causada, també, per un model productiu immediatista,
curt de vista, sense perspectiva. En definitiva, mal educat.

superació de la crisi
per la democràcia política
Josep M. Esquirol || Doctor i professor titular de Filosofia Política
i Pensament Contemporani de la UB
DIA Dimarts, 24 de novembre
HORA 19.30 h
LLOC Aula Magna
PRESENTACIÓ Joan Paredes Hernàndez,

responsable del Grup
Persona i Comunitat de Girona

Pensar la política a partir de la crisi
La calma i l’admiració són fonts del filosofar, però també ho són
les situacions límit (la violència, el dolor, la mort...). D’aquí que
els temps de crisi donin l’oportunitat de pensar la política més
enllà dels tòpics habituals amb els quals hom creu tenir situades
les coses. Es tracta, doncs, d’una indagació en l’essència de la
política que ens apropi a l’abismal de la condició humana, a una
major comprensió de la nostra actualitat i, també, a quelcom
paradoxalment alliberador.

