
Seminari 

 

Deu qüestions de Filosofia Política 
 

Seminari de Formació del Professorat del Grup de Filosofia Analítica, Societat Catalana 

de Filosofia, IEC. Curs 2015-16 

 

 

Programa 
 

Oriol Farrés (UAB) 

“There is no future. La tesi de la fi de la història: implicacions polítiques i filosòfiques” 

Gener 20 

 

Victor Méndez (UB) 

“Marx i la revolució” 

Febrer 3 

 

Iñigo González (UB) 

“John Locke i la desobediència civil” 

Febrer 17 

 

Joan Vergès (UdG) 

“L'argument de la propietat privada i la riquesa en Locke” 

Març  2 

 

Aurélien Darbellay (UB, Logos) 

“Organització política i drets lingüístics” 

Març 30 

 

Samuele Chilovi (UB, Logos) 

“Semàntica, pragmàtica i la interpretació de les lleis: el cas de ‘pena cruel i inusual’” 

Abril 13 

 

Teresa Marques (UPF) 

“Formes de parlar que discriminen” 

Abril 27 

 

Josep Monserrat  (UB) 

“Filosofia política en Plató” 

Maig 11 

 

Ignacio Vicario (UAM) 

“Rousseau, entre llibertat i obediència consentida” 

Maig 25 

 

Neus Torbisco (UPF) 

“El liberalisme de Mill i el debat sobre la prohibició del fulard islàmic” 

Juny 8 



Cada sessió consistirà en una presentació per part del ponent y una sessió de preguntes i 

discussió amb la participació dels assistents. 

L’activitat és concebuda com a continuació dels seminaris que des del curs 2002-2003 i 

durant catorze 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)”, “Deu Filòsofes: les seves tesis i 

arguments”, “Perspectives en filosofia”, “Sobre la vida i la mort” i “Filosofia i cinema”. 

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: 

Per inscriure-us cal que feu dues coses:  

 

(1)  Envieu un missatge de correu electrònic a:  GrupFilosofiaAnalitica@gmail.com 

indicant: 

  - el vostre nom i cognoms 

  - el vostre NIF (per poder emetre el certificat d’assitència) 

  - la vostra adreça postal (per poder enviar-vos el certificat d’assistència) 

 

(2)  Ingresseu l’import de la inscripció en el compte bancari de la Societat Catalana 

de Filosofia: 2100 0963 62 0200075604 

 

Inscripció:   - General: 12 € 

- Membres de la Societat Catalana de Filosofia, i estudiants (que  

  no siguin estudiants de grau de la UB): 9 € 

- Estudiants de grau de la UB: gratuïta (per tant els estudiants de   

  grau de la UB no cal que feu cap ingrés) 

 

Important:  al fer l’ingrés cal que indiqueu:  - el vostre nom 

- el concepte: inscripció GFA 

 

 

Destinataris preferents: membres de la Societat Catalana de Filosofia i professors de 

secundària. 

S’ha demanat al Departament d’Ensenyament el reconeixement del Seminari com a 

"Activitat de Formació Permanent" per als professors de secundària.   

Més informació:  http://www.ub.edu/gfa/ 
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