
 

 
Dimecres 25 de gener 

Nancy Cartwright (1944- ): 

Ciència: a la caça de les causes  

Ponent: Carl Hoefer 
 
 
Dimecres 8 de febrer 
Martha Nussbaum (1947- ): 

Sobre la prostitució  
Ponent: Dan López de Sa 
 
 
Dimecres 29 de febrer 
Moderata Fonte (1555-1592): 

Del valor de les dones  
Ponent: Rosa Rius Gatell 

 
 

Dimecres 7 de març 
Amie L. Thomasson (1968- ): 

Lleis, diners i cadires: l'estatus ontològic 

de les entitats socials 

Ponent: Laura Ortega Cano 
 
 
Dimecres 21 de març  
Lynne Rudder Baker (1944- ): 

Persones i cossos; estàtues i peces de 

marbre:  sobre identitat i constitució 

Ponent:  Marta Campdelacreu 
 

 

 

                        

 

  

 

 

 

 

 

SEMINARI 

 
D eu F i l ò sof es :   

l es  s e ve s  te s i s  i  
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Dimecres, 11 d’abril 
G.E.M. Anscombe (1919-2001): 

Una crítica a la concepció de la causalitat de 

Hume 

Ponent: Marc Artiga 
 
 
Dimecres 2 de maig 
Ruth Barcan Marcus (1921- ): 

El desenvolupament de la lògica de la 

necessitat i la possibilitat 

Ponent: Genoveva Martí 
 
  
Dimecres 16 de maig 
Hannah Arendt (1906-1975):  

La tensió entre el pensar i l’acció 

Ponent: Fina Birulés 

 
 
Dimecres 30 de maig 
Iris Murdoch (1919-1999):  

Filosofia i literatura 

Ponent: Manuel García-Carpintero 
 
 
Dimecres 6 de juny 
Simone Weil (1909-1943): 

Necessitat i atenció  

Ponent: Josep Corbí 
 
  

 



 

 

 

El seminari constarà de 10 sessions de tres hores 
cadascuna. El contingut serà la presentació i 
posterior discussió de 10 tesis i arguments de 10 de 
filòsofes.  
L’activitat és concebuda com a continuació dels 
seminaris que des del curs 2002-2003 i durant nou 
cursos consecutius ha organitzat el Grup de 
Filosofia Analítica: “Ètica Aplicada”, “10 Problemes 
Filosòfics”, “10 Temes de Filosofia Contemporània”, 
“Els Arguments dels Clàssics”, “Els Arguments dels 
Clàssics (ii)”, “Tenen raó els filòsofs?”, “Anàlisi de 10 
textos clàssics i contemporanis”, “Anàlisi de 10 
textos clàssics i contemporanis: IDENTITAT” i 
“Tenen raó els filòsofs? (ii)”. 
 
L’estructura de les sessions serà la següent:  
a) presentació crítica per part del ponent del text, i 
b) discussió per la resta dels assistents.  
 
Les sessions del seminari tindran lloc a la seu de 
L'INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS, Carrer del Carme 
47, Barcelona, de les 18h. a les 21h. 
 
 
Inscripcions: 
GrupFilosofiaAnalitica@gmail.com 
Matrícula: 15 €  
 
Informació: 
http://usuaris.tinet.cat/adb 
 
Destinataris preferents: membres de la Societat 
Catalana de Filosofia i professors de secundària. 
 
 
Ha estat demanat al Departament d’Educació el 
reconeixement del Seminari com a "Activitat de 
Formació Permanent", per als professors de 
secundària.   

 
      
Ponents: Cadascuna de les sessions tindrà 
un dels ponents següents:  
 
Carl Hoefer (ICREA, UAB)  
Doctor en Filosofia 
 
Dan López de Sa (ICREA, UB)  
Doctor en Filosofia 
 
Rosa Rius Gatell (UB) 
Doctora en filosofia 
 
Laura Ortega Cano (UB) 
Llicenciada en filosofia 
 
Marta Campdelacreu (UB) 
Doctora en filosofia 
 
Marc Artiga (UdG) 
Llicenciat en filosofia 
 
Genoveva Martí (ICREA, UB) 
Doctora en filosofia 
 
Fina Birulés (UB) 
Doctora en filosofia 
 
Josep Corbí (Universitat de València) 
Doctor en filosofia 
 
Manuel García-Carpintero (UB) 
Doctor en filosofia 
 

 
 
 

  

 

Seminari de Formació de Professorat 

 

 

 

 

Deu Filòsofes: les 

seves tesis i 

arguments 

 

 

 

 

ORGANITZA:  

GRUP DE FILOSOFIA ANALÍTICA 

(SOCIETAT CATALANA DE FILOSOFIA) 
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