
                                                                                               
 

 
 

V CONGRÉS CATALÀ DE FILOSOFIA (ANDORRA, JUNY 2019) 
 

SEGONA CIRCULAR 
 

CRIDA A LA PARTICIPACIÓ 
 

La Societat Catalana de Filosofia, en col·laboració amb la Societat Andorrana de Ciències, la 
Societat de Filosofia del País Valencià i l’Associació Filosòfica de les Illes Balears, convoca el 
V Congrés Català de Filosofia amb la voluntat de debatre els problemes que la filosofia té 
plantejats tant a casa nostra com arreu. En la commemoració del sis-cents aniversari de l’origen del 
Consell de la Terra (actual Consell General o Parlament d’Andorra), Canillo acollirà durant el mes de 
juny de 2019 les jornades del congrés. 

Hi són convocats tots els professionals i institucions de qualsevol punt del domini lingüístic 
català l’activitat central dels quals sigui la filosofia. En aquesta ocasió, tenim pensat comptar també 
amb professors/es i investigadors/es en l’àmbit de la filosofia i de les humanitats que estiguin 
treballant a l’estranger.  

Hi ha dues modalitats de participació: o bé a partir d’una comunicació presentada en un dels 
àmbits en les taules de debat; o bé mitjançant l’organització de simposia, és a dir, de grups de 
comunicacions organitzats per un grup de recerca o de treball. Els àmbits temàtics seran els següents: 
Àmbit A - Història de la Filosofia, Història de la Filosofia catalana; Àmbit B - Lògica, Filosofia del 
Llenguatge, Filosofia de la Ciència, Teoria del Coneixement, Filosofia de la Ment; Àmbit C - Filosofia 
Moral, Filosofia Política, Filosofia del Dret.; Àmbit D - Metafísica, Antropologia Filosòfica, Estètica i 
Teoria de les Arts; Àmbit E - Filosofia de l’Educació, Ensenyament i Didàctica de la Filosofia. 

Tant les propostes de comunicació com de simposia, caldrà fer-les arribar en un document Word 
d’una extensió màxima d’una pàgina al correu congres.catala.filosofia@gmail.com. Us preguem que, 
en el cas de les comunicacions, ens indiqueu l’àmbit temàtic on creieu que s’enquadra el vostre 
treball; en el cas dels simposia, que ens indiqueu el títol general, així com una llista provisional dels 
participants. 

La llengua del congrés serà la catalana. Les comunicacions es poden presentar també en castellà, 
francès, italià, portuguès i anglès. 

 
Lloc: Palau de Gel d’Andorra (Canillo, Andorra) 
Dates: 20, 21 i 22 de juny de 2019 
Termini de presentació de resums i simposia: 17 de desembre de 2018 
Resolució: gener 2019 

 
Tota la informació la trobareu al web: http://congres-catala-filosofia.espais.iec.cat/  

Si teniu qualsevol dubte ens podeu escriure a: congres.catala.filosofia@gmail.com 
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