
Joan Manuel del Pozo és doctor en Filosofia per la 
Universitat de Barcelona i Professor emèrit de la Universitat 
de Girona, de la qual va ser Vicerector de Recerca i 
Transferència del Coneixement. Va ser membre 
cofundador i ha estat director de l’“Observatori d’Ètica 
Aplicada a l’acció social, psicoeducativa i 
sociosanitària”.    
 

La seva recerca s’ha centrat principalment en el camp  de la Filosofia antiga, 
especialment en l’obra ciceroniana i les interaccions de la seva epistemologia, 
ètica i filosofia política. Sobre Ciceró ha fet diverses publicacions, entre les quals 
la seva tesi “Cicerón: conocimiento y política”. N’ha traduït al català, publicats 
per la “Fundació Bernat Metge”, tres tractats filosòfics, el De natura deorum, 
el De re publica i les Paradoxa Stoicorum. Ha fet també la traducció directa del 
llatí original de l’obra clàssica del pensament polític Utopia de Thomas More. És 
autor, entre altres llibres i articles d’educació i ètica, de l’assaig Educacionari, 
publicat per Ed. 62, una invitació a pensar i sentir l’educació a través de seixanta 
conceptes; i de l’assaig d’ètica urbana Ciutats de valors, ciutats 
valuoses, publicat per Ed. Barcino. Manté una intensa activitat com a 
conferenciant aquí i en diversos països sobre temes d’educació, filosofia, ètica i 
política. 

Actualment és el Síndic de la Universitat de Girona i membre del Comitè per a 
la Integritat de la Recerca de la Generalitat de Catalunya. 

Com a polític, ha estat diputat al Congrés i al Parlament, tinent d’alcalde de 
l’Ajuntament de Girona i conseller d’Educació i Universitats en el darrer govern 
de Pasqual Maragall. Ha estat també conseller de govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals. 

La seva principal activitat legislativa es va centrar en dos àmbits: des de la 
Comissió Mixta Congrés-Senat per a la Investigació Científica i 
Desenvolupament Tecnològic com a portaveu del grup majoritari en el 
desplegament de la primera llei de la ciència a través del P.N.I.; i des de la 
Comissió Constitucional del Congrés,  en drets fonamentals i llibertats públiques, 
en especial l’objecció de consciència al servei militar, la llibertat d’expressió o la 
llibertat de consciència o religió com a president de la Comissió d’Estudi de les 
Sectes a Espanya del Congrés. En relació amb aquestes activitats va mantenir 
presència internacional amb intervencions a l’Assemblée National de França, al 
Bundestag d’Alemanya, al Congreso d’Argentina, als parlaments de Noruega, 
Hongria, La Haia i en simposis del Consell d’Europa a Estrasburg i Antalia. Com a 
col·laborador i assessor de l’Associació Internacional de Ciutats Educadores, ha 
estat ponent de les actualitzacions de la seva Carta al congrés de Gènova de 
2004 i en la telemàtica de l’any 2020; i ha impartit seminaris de formació a moltes 
ciutats d’Europa, Amèrica, Àfrica i Àsia. 


