GOV IS… self-government
El govern com a autogovern
Destinataris:

Presentació:
L’EAPC us convida a participar en la tercera
conferència del cicle internacional “GOV IS…”,
que compta amb la participació d’acadèmics
de reconegut prestigi i que pretén ser un espai
de reflexió i col·laboració per a gestors de les
administracions públiques catalanes.
En

aquesta

ocasió,

debatrem

sobre

la

calen per fer-ho abans de debatre sobre el
bon govern. Entre altres coses, perquè només
una explicació dels fracassos pot donar-nos
pistes sobre com governar bé. Des d'aquesta
perspectiva, el ponent proposa desenvolupar
una teoria del govern com un autogovern
condicionat i explorar les possibilitats d’una
que

indirecte”,

podríem
sense

anomenar

oblidar

de la Fondation Maison des Sciences de

directiu

de

les

administracions

“govern

l'ambigüitat

que

acompanya aquestes formes subtils de poder.

l'Homme de París.

públiques catalanes i del seu sector públic.

Data:
Programa:
16.00

h

31 de gener de 2018

Presentació,

a

càrrec

d’Agustí

Colomines, director de l’EAPC

Horari:
De 16 a 17.30 hores

16.05 h Conferència El govern com a

possibilitat de governar i les condicions que

cosa

Personal

autogovern a càrrec del Dr. Daniel Innerarity

Lloc:

17.00 h Debat amb els assistents

EAPC, carrer Girona, 20, Barcelona

Professorat:

Inscripció:

Dr. Daniel Innerarity

Podeu fer la sol·licitud d’inscripció a través

Daniel Innerarity és catedràtic de filosofia
política i social, investigador Ikerbasque a la
Universitat del País Basc i director de l'Institut
de

Governança

Democràtica.

Doctor

en

d’aquest enllaç fins al proper 28 de gener.

Codi de l’activitat: 790007/2018-1.

filosofia, autor de diversos llibres com Un

mundo de todos y de nadie; La democracia del

Si teniu dificultats per fer la inscripció per mitjà

conocimiento;

amenazada:

del formulari, podeu enviar un missatge a

gobernar los riesgos globales; El futuro y sus

directiva.eapc@gencat.cat, amb les dades

enemigos; El nuevo espacio público o La

següents: nom i cognoms, adreça electrònica,

sociedad invisible i director d'Estudis associat

càrrec que ocupeu i institució o organisme.

La

humanidad

