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  Els Col·loquis de Vic (CdV) són una trobada i un debat entre els professionals de les 
  humanitats i els millors especialistes universitaris del moment per tal d’aprofundir un 
  tema comú.

  El seu objectiu principal és debatre les aportacions de cada un dels especialistes. Els CdV 
tenen una periodicitat anual, desenvolupant-se en cada sessió el tema monogràfic que 

  el comitè organitzador determina. Aquest curs és dedicat a “El teatre’’, entès des de dos 
  àmbits diferents:
 
  1.- El teatre, la filosofia i la ciència
  2.- El teatre i les arts 

  Cada un d’aquests dos àmbits pot admetre comunicacions d’un màxim de 10 minuts 
  de durada. Les comunicacions que es llegeixin seran seguides immediatament d’un 

col·loqui en el qual hi pot participar qualsevol dels assistents. Les comunicacions han 
  de tenir un màxim de 5 folis i han de ser rebudes a la seu de la Societat Catalana de 
  Filosofia (lnstitut d’Estudis Cata lans, C/ del Carme, 47, 08001 Barcelona) abans 
  del 25 de setembre. La matrícula dóna dret a la participació en els CdV i a rebre tota 
  la documentació que l’organització destini a tal fi. La matrícula es fixa en 30 euros 
  (Ingrés al compte: ES87 2100 0963 6202 0007 5604).

   PROGRAMA: dijous, 05 / 10 / 2017

  11.00 h Primer àmbit: 
   Obertura dels Col·loquis i presentació del llibre “Col·loquis de Vic, 21 La tradició,  

 actes dels Col·loquis de Vic del 2016” 

  16.00 h Ponència de Giuseppe Di Giacomo (La Sapienza): 
   Shakespeare e la filosofia

   Comunicacions i col·loqui

  Divendres, 06 / 10 / 2017

  10.00 h Segon àmbit: 
   Comunicacions i col·loqui

  12.30 h Ponència de Sergi Belbel: 
   El teatre a Catalunya: avui i reptes de futur

  14.00 h Acte de cloenda

   Les comunicacions que es llegeixin seran seguides immediatament d’un col·loqui  
 en el qual hi poden participar qualsevol dels assistents.

   Tots els actes, excepte el primer,  es realitzaran a la seu del Consell Comarcal  
 d’Osona, Carrer Ramon d’Abadal, 5, 3a planta, Vic.
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  Entitats organitzadores:

  Ajuntament de Vic, Consell Comarcal d’Osona, Societat Catalana de Filosofia, Societat de 
Filosofia del País Valencià, Associació Filosòfica de les llles Balears, Sapienza, Università

  di Roma, Institut de Dret i Tecnologia (UAB) i Universitat de Vic-Universitat Central de 
Catalunya.

   
   

  Comitè científic:

  Jordi Sales (UB, SCF), Ignasi Roviró (URL, SCF), Josep Monserrat Molas (UB, SCF), 
  Xavier Garcia-Duran (SCF), Antoni Bosch-Veciana (URL, SCF), 
  Pompeu Casa novas (IDT, UAB), Andreu Grau (UB, SCF), Dídac Ramírez (UB),
  Miguel Candel (UB, SCF), M. Carme Sanmartí (UVic-UCC), Tobies Grimaltos (UV, SFPV), 
  Francesc Torres (UB, AFIB) i Joan Lluís Llinàs (UB, AFIB)

  Coordinadors:

  Jordi Sales, lgnasi Roviró , Josep Monserrat Molas i Xavier Garcia-Duran

  Entitats col·laboradores:

  Patronat d’Estudis Osonencs
  Facultat de Filosofia de la UB
  Facultat de filosofia de la URL
  Col·legi Sant Miquel dels Sants
   

SOCIETAT CATALANA DE FILOSOFIA
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