
 
 
Dimecres 30 de gener 
La perspectiva del subjecte de Descartes a 
Wittgenstein   
Ponent: Manuel García-Carpintero 
 
 
Dimecres 6 de febrer 
Perspectives sobre el contracte sexual-
social: John Locke i Carole Pateman 
Ponent: Marta Jorba 
 
 
Dimecres 20 de febrer 
Deixem mai de ser joves? Perspectives 
sobre la vaguetat 

Ponent: Sergi Oms 
 
 

Dimecres 27 de febrer 
Ètica de la virtut i ètica de l'acció 
Ponent: Genoveva Martí 
 
 
Dimecres 13 de març  
Perspectives sobre el temps i el futur: 
Ockham, Peirce i Belnap  

Ponent:  Sven Rosenkranz 
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Dimecres, 20 de març 
Identitat personal: John Locke versus Bernard 
Williams 
Ponent: Josep Macià 
 
 
Dimecres 17 d’abril 
Relativisme versus absolutisme moral 
Ponent: Max Kölbel 
 
  
Dimecres 24 d’abril 
Quan la veritat és mentida? Perspectives 
sobre les paradoxes semàntiques 
Ponent: Elia Zardini 
 
 
Dimecres 8 de maig 
El Cogito en Descartes i Husserl: convergències 
i divergències 
Ponent: Carlota Serrahima 
 
 
Dimecres 22 de maig 
Hi ha una sola lògica? Universalisme o 
relativisme 

Ponent: José Martínez 
  

 
 
 



El seminari constarà de 10 sessions de tres hores 
cadascuna. En cada sessió es presentarà i discutirà 
un tema filosòfic que il·lumina el paper de les 
perspectives en filosofia, ja sigui perquè analitza 
directament la rellevància filosòfica de la noció de 
perspectiva, ja sigui perquè exposa i compara 
diferents perspectives sobre un mateix problema 
filosòfic. 
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”, “Tenen 
raó els filòsofs? (ii)” i “Deu Filòsofes: les seves tesis i 
arguments”. 
 
L’estructura de les sessions serà la següent:  
a) presentació crítica per part del ponent del text, i 
b) discussió general per part de tots els 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: 12 €  
 
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:  
 
 
Manuel García-Carpintero  (UB) 
Doctor en filosofia 
 
Marta Jorba (UB) 
Llicenciada en filosofia 
 
Max Kölbel (ICREA, UB) 
Doctor en filosofia 
 
Josep Macià (UB)   
Doctor en filosofia 
 
Genoveva Martí (ICREA, UB) 
Doctora en Filosofia 
 
José Martínez (UB) 
Doctor en filosofia 
 
Sergi Oms (UB) 
Llicenciat en filosofia 
 
Sven Rosenkranz (ICREA, UB) 
Doctor en filosofia 
 
Carlota Serrahima (UB) 
Llicenciada en filosofia 
  
Elia Zardini (UB, Univ. of Aberdeen) 
Doctor en filosofia 
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