VIII jornades lleidatanes de filosofia moderna

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.

Per tal de formalitzar la inscripció cal:
•

Ingressar l’import (10 €) al compte corrent:
2100 0181 26 0200262230, fent-hi constar
el vostre nom i, com a concepte, “VIII
Jornades lleidatanes de filosofia moderna”.

•

Lliurar la butlleta i el comprovant d’ingrés a:
Servei de difusió interior
Institut d’Estudis Ilerdencs
Plaça Catedral s/n
25002 Lleida
difuint@diputaciolleida.cat
Tel. 973 271 500

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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Un dels temes centrals del pensament filosòfic ha estat,
és i serà, l’oposició realitat/aparença. Paralel·la a aquesta
oposició hi ha la de la il·lusió i la veritat. La reflexió
abstracta d’aquests termes ha de servir per aprofundir
en la vida més autèntica a la qual la contemporaneïtat
canviant ens pot obrir portes, però també tancar-ne. La
reflexió filosòfica més clàssica té validesa plena avui. En
aquestes VIII Jornades lleidatanes de filosofia moderna volem
proposar-vos reflexionar-hi.
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VIII Jornades Lleidatanes de Filosofia Moderna

10.00h Conferència,
Oriol Ponsatí: La realitat s’agrada d’amagar-se:
veritat estètica i (des)aparició de la realitat
Presenta Pere Lluís

PROGRAMA

11.30h Taula rodona de sis comunicacions:
• Francesc Nuñez: Realitat imaginada i
veritat real. L’exemple de les emocions
• Hug Banyeres: Realitat i veritat
• Teresa Ureña: La veritat en Malebranche
• Yanko Mohiano: El poder de la veritat
• Maite Duarte: Tecnologia i percepció
de la realitat
• Joan Martí: Veritat i felicitat a Aristòtil
Modera: Josep Maria Porta

divendres, 8 de març

14.00h-16.00h Dinar

18.00h Lliçó inaugural, Veritats i mentides al voltant
de la nació,
a càrrec de Josep Maria Terricabras
Presenta Jordi Sales

16.00h Taula rodona: Veritat i poder,
amb Anna Sàez, Joana Soto, Mariona Lladonosa i
Ramon Camats.
Modera: Josep Maria Porta

19.30h Taula rodona de cinc comunicacions:
• Ramon Torné, Sobre les acusacions de
Sòcrates: veritat, ficció i tradició
• Albert Griñan, Esquizofrènia, art i veritat
• Josep Serra: Manipulacions, jocs i
deficiències del llenguatge. El concepte de
nació a tall d’exemple
• Gonçal Mayós: La societat de la ignorància
• Josep Maria Forné: La malaltia imaginària
Modera: Josep Olesti

18.00h Cloenda

8 i 9 de març de 2013, Aula Magna de l’IEI
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organitza

Secció de filosofia de l’IEI, Universitat de Lleida,
Òmnium Ponent-Lleida, Societat Catalana de
Filosofia, Institut Superior de Ciències Religioses
de Lleida (IREL) i IEC (Secció de filosofia)

coordina

Josep M. Forné, Josep M. Porta i Teresa Ureña

telèfon

@

