Actes diversos
Escrit per Filosofia
dimecres, 23 de juny de 2010 18:38 -

1.- Els dies 4 i 5 d'octubre a Barcelona es farà el IX Congrés Internacional d'Ontologia amb una taula dedicada al tema de 'la filosofia educadora de la humanitat' dirigida per la
professora de la Universitat d'Estambul Ioanna Kuçaradi (es pot aprofitar per fer una defensa
pública de la filosofia al batxillerat). El Congrès és una iniciativa molt vinculada al professor de
la UAB, Gómez Pin - si us interessa participar-hi, estaria bé posar-vos en contacte amb ell (el
seu e-mail el trobareu fàcilment a la xarxa). Més info al web http//
www.ontologia.net
2.- Els dies 7 i 8 d'octubre es faran els tradicionals Col·loquis de Vic dedicats enguany al
tema d'Europa. Si ho voleu participar poseu-vos en contacte amb Jordi Sales Coderch (U.B).
L'historial d'aquestes trobades el trobareu a:
http://www.ccosona.es/index1.php?idF=2&amp;idSubF=342
3.- També s'està preparant el III Congrés Català de Filosofia que es farà a València els
dies 6,7 i 8 d'Abril? del 2011. Hi haurà com l'anterior un total de
dotze àmbits (des de la lògica a l'estètica passant per tot el camp d'aquesta temàtica). Si
esteu interessats a participar-hi, s'ha de preparar un resum del tema que us interessa tractar al
voltant de mil paraules a la Societat Catalana de Filosofia (data límit finals de setembre) Podeu
demanar més informació a scf@iec.cat
4.- Eguany es commemora el 40 aniversari de la mort de Walter Benjamin a Port-Bou i
s'està preparant un possible viatge a la tomba d'aquest filòsof que es podria aprofitar per fer un
acte de reivindicació de la filosofia (en principi això seria a l'octubre, però encara no s'ha
concretat).

5. També s'està preparant un Cicle sobre Schopenhauer en el 150è aniversari de la seva
mort
que es farà a l'Ateneu Barcelonès a l'octubre).
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