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La llengua
6-7 d’octubre de 2022
		

Els Col·loquis de Vic dediquen aquest curs a debatre sobre “La llengua”. Les comunicacions
acceptades pel Comitè Científic tindran un màxim de 10 minuts d’exposició i serán seguides,
si escau, 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 abans del 15 de setembre.

PROGRAMA:
Dijous, 06 / 10 / 2022
		16.00 h
			

Primer àmbit:
Obertura dels Col·loquis i presentació del llibre “Col·loquis de Vic, 26 L’amistat,
actes dels Col·loquis de Vic del 2021”

		16.10 h

Ponència de Salvatore Tedesco (U. Palermo)

			

Comunicacions i col·loqui

Divendres, 07 / 10 / 2022
		

10.00 h

Ponència de Xavier Serra (SCF)

			

Comunicacions i col·loqui

		

13.00 h

Ponència de Ramon Pinyol (IEC)

		

14.00 h

Acte de cloenda

			
			
		

		

Tots els actes, es realitzaran a la seu del Consell Comarcal d’Osona,
Carrer Ramon d’Abadal, 5, 3a planta, Vic.

Totes les comunicacions seran avaluades pel Comitè Científic dels Col·loquis amb un procediment d’avaluació cega per parells. Així, es valorarà el resum o abstract que es presentarà,
pas previ a la seva defensa pública. En segon terme, els textos definitius abans d’editar-los
seran valorats també pel Comitè Científic amb un procediment d’avaluació cega per parells.
L’acceptació d’una comunicació per a l’exposició pública no compromet l’acceptació del
text per a la publicació. En el cas que algun participant dels Col·loquis manifesti per correu
a l’organització dels Col·loquis la seva oposició a la resolució del Comitè Científic sobre el
seu treball, s’aplicarà el que diu el punt 13 dels estatuts de la Societat Catalana de Filosofia,
de manera que la decisió final del Consell Directiu de la Societat Catalana de Filosofia serà
inapel·lable. La presentació de qualsevol comunicació al XXVII edició dels Col·loquis de Vic
(2022) suposa l’acceptació d’aquesta normativa
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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, Università degli Studi
di Palermo, Institut de Dret i Tecnologia (UAB), Universitat de Vic-Universitat Central de
Catalunya i Institució Alfons el Magnànim.

			
			
		COMITÈ CIENTÍFIC:
		

Enric Casaban (UV), Xavier Escribano (UIC), Joan Lluís Llinàs (UIB, AFIB), Emília Olivé (SCF)

		CONSELL CIENTÍFIC:
		
		

Jordi Sales (UB, SCF), Ignasi Roviró (URL, SCF), Josep Monserrat Molas (UB, SCF),
Xavier Garcia-Duran (SCF), Antoni Bosch-Veciana (SCF), Pompeu Casanovas (IDT, UAB),
Andreu Grau (UB, SCF), Giuseppe Di Giacomo (La Sapienza), Miguel Candel (UB, SCF),
Anna Sabata (UVic-UCC), Tobies Grimaltos (UV, SFPV), i Joan Lluís Llinàs (UIB, AFIB)

		COORDINADORS:
		Jordi Sales, lgnasi Roviró, Conrad Vilanou
		ENTITATS COL·LABORADORES:
		
		
		

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