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Palafrugell acull una taula rodona de Bakunin
amb la presència d´una descendent
10.11.2014 | 07:15

PALAFRUGELL | DDG La Universitat Lliure de l'Empordà i el Cercle Pedra Tallada organitzen amb la
col·laboració de l'Ajuntament de Palafrugell una taula rodona sobre el filòsof rus i pare de l'anarquisme
social Mijaíl Bakunin. La trobada serà el pròxim dissabte a dos quarts de cinc de la tarda al Centre
Municipal d'Educació i es fa en ocasió del bicentenari del naixement de Bakunin. A més, comptarà amb
la participació d'una descendent, la neboda besnéta Tatiana Bakunin.
L'acte, sota el títol "Bakunin, actualitat del seu pensament i la seva herència", té l'objectiu de traçar un
recorregut sobre el pensament de la figura de Bakunin, des d'una visió íntima i personal. Al mateix
temps, dins aquesta jornada, Quim Besora, regidor d'ICV de Reus, dissertarà sobre "Anarquisme i
Maçoneria a Catalunya".
Mijaíl Aleksándrovich Bakunin va pertànyer a la primera generació de filòsofs anarquistes, va ser
considerat el pare i impulsor de l'anarquisme col·lectivista. Va néixer el 30 de maig de 1814 a la localitat
russa de Torzhok. El 1868 va fundar l'Aliança Internacional de la Democràcia Socialista, el programa de
la qual reivindicava una sèrie de reformes constituents bàsiques de la seva doctrina política: la supressió
dels Estats nacionals i la formació en el seu lloc de Federacions constituïdes per lliures associacions
agrícoles i industrials; l'abolició de les classes socials i de l'herència; la igualtat de sexes; i l'organització
dels obrers al marge dels partits polítics.
La Universitat Lliure de l'Empordà segueix treballant amb l'objectiu de convertir-se en un referent per a
l'extensió cultural, mitjançant la convocatòria anual de cursos i activitats culturals. La institució vol
relacionar-se amb els centres d'Alts Estudis i Universitats Públiques de Catalunya.
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1. Decoren i il·luminen tres rotondes com si fossin
or, encens i mirra
2. La dimissió de Mato i Gürtel centren el debat
sobre corrupció
3. Els ingressos hospitalaris toquen fons durant la
crisi a la província de Girona
4. Imputen dos joves més pels aldarulls del 9-N a
l´Escola d´Hostaleria de Girona
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