ESPAI BETÚLIA
C/ Enric Borràs, 43-47
08912 Badalona
Tel. 93 464 62 55
espaibetulia@badalona.cat
www.espaibetulia.cat

LA PAGE

Horari:
Dilluns de 16 a 20,30 h
De dimarts a divendres
d’11 a 14 h i de 16 a 20,30 h
Dissabte de 10 a 14 h

ACLARIM-NOS!

C.
BAR
CEL
ONA

C. FRANCE
SC MACIÀ

JOL
Í PU

AVGDA.
NÚS

Curs 2015-16

C. VIA
AUGU
STA

C. FRANC
PLAÇA
DE LA VILA

DE MAI
G

C. MAR

C. COLO
M

INA

C.ENRIC BORRÀS

C. DOS

C. SA
NT IG
NA
SI

P

C. AR

Espai
Betúlia

DE

LO
YO
L

A

MAR
T

C. CONQ
UE

STA

PL. POMPEU
FABRA

P

C. CANONG

E BA

ACLARIM-NOS!

seminari de

Per quart any consecutiu, l’Espai Betúlia acull el Seminari de Filosofia per a gent
adulta impartit pel professor Pere Montaner, amb l’objectiu de reflexionar sobre temes
filosòfics controvertits i arribar a posicions raonades al respecte.
Si al llarg dels cursos anteriors hem abordat temes com la realitat, el coneixement i l’ésser
humà, aquest any ens fixarem en l’acció humana i la seva dimensió racional i moral. La
pregunta «què és l’acció?» és teòrica, si bé tracta de la dimensió pràctica de la vida
humana. Però saber què és l’acció no té una finalitat pràctica. De la mateixa manera,
esbrinar què és l’acció racional, quin és el fonament de les obligacions morals o com fer
compatibles el determinisme i la llibertat són qüestions filosòfiques que no tenen aplicació
pràctica, malgrat que tracten de la dimensió pràctica de la vida humana. En aquest sentit,
la filosofia –igual que, en altres àmbits, la ciència– ens explica què és l’acció, la racionalitat o la moral, però no ens indica com hem d’actuar.
D’altra banda, hi ha una incidència pràctica de la filosofia sobre l’acció humana. Quan ens
preguntem què hauríem de preferir racionalment, si hi ha obligacions morals envers les
generacions futures o quin és el millor mètode per establir el bé comú, aspirem al saber
sobre aquests temes perquè volem actuar. En aquests casos, la investigació no és només
sobre la pràctica, sinó que, a més a més, intenta orientar la vida pràctica. En aquest sentit,
la filosofia sí que té alguna cosa a dir sobre la manera d’actuar a la vida. La filosofia pot
orientar-nos i, fins i tot, donar sentit a les nostres vides. Així com la ciència ens aconsella
sobre la manera més sana de viure, la filosofia ens pot ajudar a viure d’una manera més
humana, racional i moral.

Horari de les sessions i calendari
2015

2016

Octubre_dies 14 i 21
Novembre_dies 4 i 18
Desembre_dia 2

Gener_dies 13 i 27
Febrer_dies 10 i 24
Març_dia 2
Abril_dies 6 i 20
Maig_dies 4 i 18
Juny_dia 1 i 15

Les sessions es faran els dimecres de les 11,30 a les 13 h.

