
 8 i 9 de març de 2019   
Aula Magna de l’IEI

Una de les preguntes que arrosseguem és 
què ens fa sotmetre a la voluntat d’altri. Hi 
ha múltiples respostes. Una, que no exclou 
altres possibles raons d’aquest acotament, és 
la por, que fa por. Necessàriament el qui té 
el poder ha de generar por? Com es combat 
aquesta por? Aquestes i altres qüestions 
sobre la relació entre el poder i la por seran 
tractades en aquesta XIV Jornada de Filosofia 
a Lleida amb la voluntat de pensar i repensar 
també l’actualitat.

XIV JORNADES 
DE FILOSOFIA A LLEIDA
el poder i la por

Divendres, 8 de març de 2019
18.00h. Lliçó inaugural  
- Relació del poder amb la por
a càrrec de Xavier Antich
19.30h. Taula de ponències
- La por imaginada
a càrrec de Josep Maria Porta
- Auctoritas et potestas
a càrrec de Ramon Camats
- La por i el poder a través 
de la història a càrrec d’Anna Esteve 
Apunts sobre les arrels antropològiques 
de l´experiència del “phóbos” (por) 
i de l´”éleos” (compassió) 
a la tragèdia grega a càrrec 
de Josep Antoni Clua
Modera: Josep Maria Forné

Dissabte, 9 de març de 2019 
10.00h. Conferència
- El discurs filosòfic de la por
a càrrec de Mercè Rius
11.30h. Taula de ponències
- Els mecanismes invisibles del poder
a càrrec de Montse Garcia
- L’experiència del terror i la des-memòria
a càrrec de Lluís Montull
- Les tiranies a la Grècia antiga: 
el poder de la por o la por del poder
a càrrec de Francesca Mestre
- Temperança com a antídot
a càrrec d’ Hug Banyeres
Modera: Aida de la Torre
13.30h. Cloenda
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La participació a les Jornades és lliure i va adreçada, principalment, a tots els pro-
fessors i alumnes de l’ensenyament secundari i universitari.

Servei difusió Interior
Institut d’Estudis Ilerdencs
Plaça Catedral s/n
25002 Lleida
difuint@diputaciolleida.cat
Tel. 973 271 500
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Les vostres dades seran processades informàticament amb la fi¬nalitat de servir 
per a la tramesa d’informació sobre les diferents activitats de l’IEI.

Aquestes dades resten a la vostra disposició al Servei de Difusió Interior de l’IEI 
per a qualsevol consulta, modifi¬cació o anul•lació que vulgueu fer, segons la Llei 
Orgànica de Protecció de dades de 15/1999 de 13 desembre.
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Organitza
Secció de Filosofia de l’IEI
Coordina
Josep Maria Forné 


