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Butlleta d’inscripció
La participació a les Jornades és lliure i va 
adreçada, principalment, a tots els professors i 
alumnes de l’ensenyament secundari i 
universitari.
Tanmateix tothom que vulgui obtenir el 
certificat d’assistència haurà d’inscriure’s.

Les vostres dades seran processades informàticament amb la �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, modi�cació 

o anul·lació que vulgueu fer, segons la Llei Orgànica de Protecció de dades de 15/1999 de 13 desembre.

Universitat de Lleida

Organitza: 

Secció de 
filosofia 
de l’IEI

coordina

Josep M. Forné i 
Josep M. Porta 

La democràcia 
al segle XXI
La democràcia és un sistema polític que permet 
posar en els llocs de decisió aquells que la 
majoria creu més idonis, amb respecte als drets 
de les minories. És un sistema que ve de lluny, 
dels grecs. Però tot evoluciona i els contextos 
condicionen les realitats. Per exemple, les 
tecnologies de la informació i de la comunicació 
configuren noves formes de relació. També, la 
globalització, l’empoderament de la ciutadania i 
altres són factors que obliguen a evolucionar el 
menys dolent dels sistemes. Us proposem 
reflexionar sobre la democràcia al nostre segle, el 
segle XXI, en aquestes XIII jornada.

Divendres 23 de febrer de 2018

18,00 h  Lliçó inaugural: 
 “Què significa democràcia al segle XXI”
 A càrrec de Suso de Toro

19, 30 h  Taula de ponències
 Qüestions sobre la democràcia 

a càrrec de Josep Olesti
 Reflexió sobre la democràcia a Atenes: 
 entre el pacte i la submissió

a càrrec de Ramon Torné
 Bella democràcia

a càrrec d’Ignasi Roviró
 Repensant (encara) l'espai públic

a càrrec d’Àngels Baldó
 Poder i sobirania

a càrrec d’Hug Banyeres
 Modera: Josep Maria Forné

Dissabte 24 de febrer de 2018 

10 h    Conferència:
 “Ètica i política, ahir, avui i demà”
 a càrrec de Begoña Roman

11,30 h.  Taula de ponències
 Democràcia: regressions i transicions

a càrrec de Núria Vives
 Què vol dir trencar ous? La crítica de Walter 
 Benjamin de la violència democràtica

a càrrec de Lluís Montull
 Xina: modernitat i democràcia

a càrrec d‘Aida Latorre
 Democràcia: de la disputa al diàleg

a càrrec d‘Ignasi Boada
 Democràcia interruptus

a càrrec de Ramon Camats
Modera:  Josep Maria Porta

13,30 h  Cloenda
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