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Butlleta d’inscripció
La participació a les Jornades és lliure i va 
adreçada, principalment, a tots els professors i 
alumnes de l’ensenyament secundari i 
universitari.
Tanmateix tothom que vulgui obtenir el 
certificat d’assistència haurà d’inscriure’s.

Les vostres dades seran processades informàticament amb la �nalitat de servir per a la tramesa d’informació sobre 
les diferents activitats de l’IEI.
Aquestes dades resten a la vostra disposició al Servei de Difusió Interior de l’IEI per a qualsevol consulta, modi�cació 
o anul·lació que vulgueu fer, segons la Llei Orgànica de Protecció de dades de 15/1999 de 13 desembre.

Universitat de Lleida

Organitza: 

X jornades lleidatanes 
de filosofia moderna
Programa

Divendres, 20 de març, Aula Magna de l’IEI
18 h.-19,15 h.  Conferència inaugural:
 Panorama de la filosofia contemporània 
 A càrrec de Salvi Turró.

19,30-21 h.  Comunicacions
 Ramon Torné: El Banquet de Plató reconsiderat en el segle XXI
 Carlos Goñi: Kierkegaard, el filósofo impertinente
 Carme Merchán: La meva experiència de l'ensenyament de  
 la Filosofia
 Modera: Josep M. Porta

Dissabte, 21 de març, Aula Magna de l’IEI
10-11,30 h.  Comunicacions 
 Ramon Camats: La pregunta definitiva
 Josep Maria Porta: El problema de la Filosofia en la Filosofia  
 contemporània
 Josep Serra: La Revolució Francesa. Descansi en pau
 Modera: Teresa Ureña

12,15 h. -13,30 h. Taula rodona: 
 Reptes de la filosofia contemporània
 A càrrec de Ferran Sáez, Ignasi Roviró i Carles Sió. 
 Modera: Josep M. Forné

PANORAMA DE LA FILOSOFIA CONTEMPORÀNIA

La filosofia contínuament pren 
noves i inesperades direccions a 
partir dels problemes que el present 
de la humanitat li planteja. Per 
això, de tant en tant, hem de fer 
una parada reflexiva per plantejar-nos 
on estem, què es tracta i què s'ha 
tractat, com s'interpreta el passat, 
què s'ha innovat, què roman i què 
s'ha descartat; en definitiva per 
fer un balanç que ens permeti 
tornar sobre la seva tasca inacaba-
ble de forma efectiva. Sense aques-
ta recapitulació crítica del que s'ha 
fet, el pensament podria caure en 
la ineficàcia de l'enquistament 
temàtic i categorial que el portés a 
un divorci amb el present i que el 
relegués a ser una dada cultural 
relativament irrellevant. Atès que, 
en un moment o altre, tots som 
filòsofs, la Secció de Filosofia de 
l'IEI convida no només als profes-
sors i alumnes de filosofia, sinó a 
la ciutadania lleidatana en general 
a aquesta inspecció crítica que 
durà a terme del moment contem-
porani de la reflexió filosòfica.

20 i 21 
de març de 2015

Aula Magna 
de l’IEI

Secció de 
filosofia 
de l’IEI


