
                   

                      

 

 

 

Bicentenari del naixement de Bakunin  

 
En ocasió de l'any de la commemoració del Bicentenari del gran pensador rus, 

la UNIVERSITAT LLIURE DE L'EMPORDA i el Cercle Pedra Tallada, 

organitza a PALAFRUGELL, el proper dia 15 de novembre a les 16.30 hores, 

amb l'auspici de l'Ajuntament de Palafrugell, una taula rodona sota el títol:  

 

Bakunin actualitat del seu pensament i la seva herència 

 

Amb la participació de Tatiana Bakunin (neboda besnéta) del filòsof i 

pare de l'anarquisme social.  

Tatiana Bakunin,  traçarà la vigència del pensament de Bakunin des d'una visió 

íntima i personal.  

 

I de Quim Besora Regidor d'IC-V de Reus i president d'aquesta formació a 

Reus, qui dissertarà sobre "ANARQUISME I MAÇONERIA A CATALUNYA"  

 

 

LLOC:  

SALÓ D'ACTES DEL CENTRE MUNICIPAL D'EDUCACIÓ de l' 

AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL, C/. BRUGUEROL, 12, Palafrugell.  

 
Els assistents rebran còpia escrita de la ponència de T. Bakunin 

 

 

 

 

 

 



                   

                      

 

 
 
Mijaíl Aleksándrovich Bakunin (Miguel), va pertànyer a la primera generació de 

filòsofs anarquistes, considerat el Pare i impulsor del anarquisme col·lectivista, va 

néixer el 30 de maig de 1814 a la localitat de Torzhok a Rússia. 

 

El 1868 va fundar l'Aliança Internacional de la Democràcia Socialista, el programa 

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.  

• L'organització dels obrers al marge dels partits polítics. 

 

Propugnà una unió d'estats europeus, des de la llibertat de cada poble. 

 

 
 

 

 

 

 

 



                   

                      

 

 

 

Bicentenario del nacimiento de Bakunin 
 

En ocasión del año de la conmemoración del Bicentenario del gran pensador 

ruso,  LA UNIVERSITAT LLIURE DE L´EMPORDA y el Cercle Pedra Tallada, 

organiza en PALAFRUGELL, el próximo día 15 de noviembre a las 16.30 

horas,  con el auspicio del Ajuntament de Palafrugell, una mesa redonda 

bajo el titulo: 

 

Bakunin actualidad de su pensamiento y su herencia 
 

Con la participación de Tatiana Bakunin (sobrina biznieta) del 

filosofo y padre del anarquismo social. 

Tatiana Bakunin,  trazará la vigencia del pensamiento de Bakunin desde una 

visión intima y personal. 

 

Els assistents rebran còpia escrita de la ponència de T. Bakunin 

 

Y de Quim Besora Regidor de IC-V de Reus y Presidente de esta 

formación en Reus, quien disertará sobre “ANARQUISMO Y MASONERIA EN 

CATALUÑA”. 

 

 

LUGAR:   

SALON DE ACTOS DEL CENTRE MUNICIPAL DE EDUCACIÓ del 

AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL, C/ BRUGUEROL, 12,  Palafrugell. 

 

Los asistentes recibirán copia escrita de la ponencia de T. Bakunin 

 

 

 



                   

                      

 

 

 

 
 

 

Mijaíl Aleksándrovich Bakunin  (Miguel), perteneció a la primera generación de 

filósofos anarquistas, considerado el Padre e impulsor del ANARQUISMO 

COLECTIVISTA, nació el 30 de mayo de 1814 en la localidad de Torzhok en Rusia 

 

En 1868 fundó la Alianza Internacional de la Democracia Socialista, cuyo programa 

reivindicaba una serie de reformas constituyentes básicas de su doctrina política: 

 La supresión de los Estados nacionales y la formación en su lugar de 

Federaciones constituidas por libres asociaciones agrícolas e industriales. 

 La abolición de las clases sociales y de la herencia. 

 La igualdad de sexos. 

 La organización de los obreros al margen de los partidos políticos. 

 

Propugnó una unión de estados europeos, desde la libertad de cada pueblo. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alianza_Internacional_de_la_Democracia_Socialista

