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III jornades lleidatanes
de filosofia moderna
les línies mestres
de la història del pensament

butlleta
d’inscripció

La participació a les Jornades és lliure i va
adreçada a tots els professors i alumnes de
l'ensenyament secundari i universitari, en
concret de l'àmbit de les Humanitats.

Tanmateix, tothom que si vulgui inscriure per
tenir el certificat d'assistència ha de pagar la
taxa de 10 €.

Comité Científic:

Dr. Jordi Sales, Dr. Pere Lluís Font, Dr. Salvi Turró,
Dr. Josep Olesti, Dr. Ramon Camats, Dr. Josep Maria Porta,

Sra. Teresa Ureña, Sr. Josep Maria Forné, Sr. Carles Sió,
Sr. Núria Montserrat i Farré, Sr. Josep Serra i Sr. Ignasi Roviró

Us podeu posar en contacte per participar-hi i
presentar comunicacions amb en Josep M.
Porta (jportafa@uoc.edu) o directament amb
l'Institut d'Estudis Ilerdencs.

Per tal de formalitzar la inscripció cal:
• Ingressar l'import (10 €) al compte

corrent: 2013-0403-15-0200115077,
fent-hi constar el vostre nom i
cognoms i, com a concepte, "jornades
filosofia moderna".

• Lliurar la butlleta i el comprovant de
d'ingrés a la següent adreça:
Difusió Interior
Institut d'Estudis Ilerdencs
Plaça Catedral s/n - 25002 Lleida
Tel. 973 271 500 - Fax. 973 274 538
Apt.79 - 25080
difuint@diputaciolleida.cat
http://www.fpiei.cat



Les Jornades lleidatanes de Filosofia Moderna

tenen com a objectiu posar en relació els

professionals de la Filosofia de Lleida amb

els de la resta de Catalunya per estudiar

conjuntament els problemes actuals que

afecten aquesta disciplina del coneixement.

Enguany les Jornades es plantegen com a

tema central el de la continuïtat o la ruptura

de les línies mestres de la Història del Pen-

sament des d'una doble perspectiva: d'una

banda, es proposen indagar sobre la relació

entre la cultura clàssica i la filosofia moderna;

i, de l'altra, sobre la crisi de la Filosofia,

aparent o efectiva, en el món contemporani

i, especialment, a Catalunya.

III jornades lleidatanes
de filosofia moderna
les línies mestres
de la història del pensament

Divendres, 7 de març

16 a 16,15 h. Inauguració de les Jornades.
16,15 a 17,45 h. Conferència de J. F. Mattéi:
L'épuisement de la culture
européenne.
17,45 a 18 h. Descans.
18 a 19 h. Comunicacions i debat.

Dissabte, 8 de març

Matí

9 a 10 h. Conferència de Benjamín García-

Hernández: Descartes i Plaute.
10 a 11h. Comunicacions i debat.
11 a 11,20 h. Descans.
11,20 a 14 h. Comunicacions i debat.

Tarda

16 a 17h. Conferència de Jordi Sales:
La Filosofia a Catalunya, avui.
17 a 18 h. Comunicacions i debat.
18 a 20h. Debat.
18,20 a 19,45 h. Comunicacions i debat.
19,45 a 20 h. Tancament de les Jornades.

Organitza:
Secció de Filosofia de l'Institut d'Estudis
Ilerdencs.
Coordina:
Josep M. Porta.

Cognoms

Adreça

Població

Codi Postal

Telèfon fix

Correu Electrònic

Telèfon mòbil

Nom

Les vostres dades seran processades informàticament amb la
finalitat 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, modificació o anul·lació
que vulgueu fer, segons la Llei Orgànica de Protecció de Dades de
15/1999 de 13 desembre.
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