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«Atreveix-te a pensar per tu mateix» és el repte que ens va llegar la Il·lustració. 
Recuperada pel filòsof prussià Immanuel Kant d'una obra d'Horaci, aquesta 
frase va esdevenir el símbol per excel·lència de la recerca de l'autonomia de 

l'individu i de les societats.

L'autonomia segueix sent avui dia un element indispensable per a poder 
esdevenir un ciutadà lliure: pensar per un mateix per a poder actuar en plena 

llibertat.

Malgrat que Kant va publicar aquesta frase en el seu llibre ¿Què és la  
il·lustració? l'any 1784 i malgrat que molts dels vells somnis de la Il·lustració 

han quedat reduït a cendres, la necessitat de pensar críticament per un mateix 
és més gran que mai.



* Objectius:

§ Divulgar el coneixement és un deure de tot ciutadà format.

§ Ensenyar no és imposar uns coneixements de manera 
unidireccional, és sempre una acció col·lectiva on tots els que hi 

participen aprenen sempre alguna cosa.

§ L'ensenyament ha d'enriquir moralment i intel·lectual als 
individus i, al mateix temps, ha de servir per a generar eines 

col·lectives per a millorar la societat.

Des d'aquestes premisses he elaborat una sèrie de cursos i 
xerrades destinades a tots els públics i adaptables a les necessitats i 
especificitats de l'audiència.



* Experiència professional

Sóc llicenciat en filosofia, graduat en bioètica i amb formació 
en temes ambientals. Actualment estic redactant la meva tesi 
doctoral al voltant de la sostenibilitat i la bioètica, des d'un punt de 
vista filosòfic i polític.

Professor de la “Càtedra UNESCO en sostenibilitat a la UPC” 
entre 1999 i 2010; Tutor acadèmic dels estudis d'Humanitats a la 
UOC des de 2005;  professor associat del Departament de filosofia  
teorètica i pràctica a la Facultat de filosofia de la UB des del 2007.

Autor d'un assaig, nombrosos articles a revistes científiques i 
diaris. Membre de diferents grups de recerca. Així mateix he 
participat en molts congressos i he impartit gran número de 
conferències.

Tot aquest treball sempre ha estat relacionat amb les meves 
especialitats:

§ Implicacions ètiques, polítiques, socials i culturals de la  
sostenibilitat i les biotecnologíes.
 

§ El consumisme i els límits culturals i polítics de la sostenibilitat.
 

§ Ètica ecològica.
 

§ Relacions entre la tecnociència, la política, l'ètica i l’economia.
 

§ Cosmovisions i interculturalitat.
 

§ Filosofia política.



* L'oferta de cursos i xerrades

Cursos*:

Ètica política i mediambient

La sostenibilitat, un repte del segle XXI

Introducció a la bioètica: ètica, medicina i biotecnologia.

Ètica, política, economia i biotecnologies. Una relació complexa.

Filosofia i cinema

Història de la filosofia I: dels grecs al Renaixement
 

Història de la filosofia II: del Renaixement a l’actualitat
 

Els humans no som “naturals”: cultura i cosmovisió

Un món de bojos? Reflexions filosòfiques sobre la crisi

*(la durada de cada curs és de 5 hores)



Xerrades

Els petits filòsofs: filosofia per a nens
 

Què és la filosofia? Serveix per a alguna cosa?
 

Què és l’ètica?
 

”M'han dit que algú a dit què ...” Els rumors: com es formen i com 
desactivar-los

”Plató i Descartes fan el vermut”: la filosofia a la vida quotidiana

Els cyborgs: mite o realitat?

A més d'aquestes xerrades i cursos puc oferir altres que siguin del  
seu interès, sempre que estiguin dins els meus àmbits de treball i recerca.



* Preus

Els cursos:

30 euros per persona (mínim 10 persones per curs).

Les xerrades:

10 euros per persona (mínim 15 persones)

* Dades de contacte:

Marcel Cano Soler
cano@ub.edu 
634.572.701

Ф 

mailto:cano@ub.edu

