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La Facultat de Filosofia de la
Universitat Ramon Llull iniciarà
el proper curs un nou grau en
Filosofia, Política i Economia

Un triple grau per
aconseguir una visió global

JOAN GARCIA DEL
MURO
«Una de les
tragèdies del món
actual és l’autonomia
de l’economia i la
política respecte
de la moral i
la filosofia»

La Facultat de Filosofia de la
Universitat Ramon Llull, que aquest
any celebra el seu 30è aniversari,
va presentar el 18 de juny passat
un nou grau que englobarà tres
matèries bàsiques: la filosofia, la
política i l’economia. Es tracta d’una
aposta de la mateixa Facultat de Filosofia-URL, que ha posat en marxa
aquest projecte conjuntament amb
la Universitat Pontifícia Comillas i
la Universitat de Deusto, on actualment ja s’imparteix aquest grau.
Sota el nom de «Grau en Filosofia, Política i Economia», aquesta aposta s’ha fet amb la intenció
d’aportar als estudiants que el
cursin una visió global del món,
i fer que siguin capaços d’interrelacionar les tres matèries per
tal d’analitzar la realitat en tota la
seva complexitat. El grau constarà
de quatre cursos acadèmics de 60
crèdits cadascun, que es realitzaran en modalitat semipresencial, i
en els quals diferents especialistes
en cada matèria aproparan i relacionaran aquests tres àmbits als
alumnes. Precisament, la presen-

tació va ser tota una declaració d’intencions del que serà aquest grau,
ja que hi va intervenir un expert de
cada àrea, que de forma conjunta
es van posar d’acord a destacar la
profunda relació que hi ha entre la
filosofia, la política i l’economia.
Jaume Aymar, degà de la Facultat de Filosofia-URL, va ser l’encarregat de moderar una taula rodona
en la qual van participar el doctor
Joan Garcia del Muro, professor de
Filosofia; el doctor Eduard Ibáñez,
director de Justícia i Pau i l’expresident del Parlament de Catalunya
Joan Rigol.
La filosofia
Tal com va explicar Eduard
Ibáñez durant la presentació, l’ordre de les paraules del grau ha estat
escollit segons la seva importància,
que sovint la gent situa a la inversa.
Segons Ibáñez, «la filosofia és una
qüestió fonamental que ha d’anar
per davant de la política i l’economia, per tal que tant política com
economia no perdin mai la finalitat
ètica». La filosofia és, per tant, l’eina
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xement de la legislació, sinó que
necessiten l’acompanyament de la
filosofia per aportar valors a la democràcia, per això aquest nou grau
és idoni per a tots els que vegin el
seu futur en el món de la política.

Agustí Codinach

que ens permet pensar amb distància i perspectiva, per després prendre les decisions més adequades,
per aquest motiu ha d’acompanyar
totes les altres matèries. Com va
exposar Garcia del Muro: «Una de
les tragèdies del món actual és l’autonomia de l’economia i la política
respecte la moral i la filosofia.»

JOAN RIGOL
«La política ha de
saber humanitzar
la realitat. Ha de
veure més enllà de
les xifres i saber
entendre els diversos
sistemes en els quals
es mou»

La política
«La política ha de saber humanitzar la realitat. Ha de veure més
enllà de les xifres i saber entendre
els diversos sistemes en els quals
es mou.» Aquestes paraules, de
Joan Rigol, defineixen a la perfecció un dels objectius del grau: oferir
una visió de conjunt de la humanitat que massa sovint queda fragmentada. Segons Rigol, qualsevol
persona que es vulgui dedicar a la
política ha de tenir aquesta visió de
conjunt, però sobretot ha de tenir
moral, ja que com va exposar a la
presentació, ser polític significa
ser pedagog pel bé comú. Totes
aquestes qualitats no es poden
assolir únicament amb el conei-

L’economia
En l’últim lloc hi ha l’economia,
una matèria que malauradament
cada vegada pren més protagonisme i que molta gent la situa per
davant de l’ètica i fins i tot de la
política. En aquest sentit, Rigol va
fer una breu anàlisi de la realitat
econòmica on va explicar que l’1%
dels ciutadans té més riquesa que
el 99% restant de la població: «Si
observem la situació econòmica
del món, veiem que els rics cada
vegada ho són més, mentre que
els pobres cada vegada són més
pobres.» A aquesta situació preocupant, com van explicar els ponents, s’hi ha arribat precisament
perquè s’ha oblidat la finalitat ètica de l’economia, i se li ha atorgat
una autonomia respecte la moral
que és molt perillosa. Per aquest
motiu els professors d’aquest nou
grau tindran el repte de formar
professionals que visquin la correlació de les tres matèries en l’ordre
correcte, i que treballin en els tres
àmbits sense perdre de vista la visió global.
El nou grau facilitarà l’adquisició
d’habilitats útils per al desenvolupament de diferents carreres i activitats professionals com ara assessor i consultor sociopolític, analista
sociopolític, gestor d’organitzacions públiques i privades, política,
periodisme, indústria, educació,
direcció d’empreses, consultoria
i relacions públiques, serveis diplomàtics, governs autonòmics i
locals, organismes internacionals.
La resta de la informació del grau
així com les matrícules es poden
consultar a la web de la Universitat
de Filosofia-URL: www.filosofia.url.
edu.

