PENSAR I FER
Seminari d’Història

C/ Enric Borràs, 43-47
08912 Badalona
Tel. 93 464 62 55
+ informació
www.espaibetulia.cat
espaibetulia@badalona.cat
https://www.facebook.com/EspaiBetulia
Horari:
De dilluns a divendres de 10 h a 20.30 h.
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PENSAR I FER
Seminari d’història de la filosofia coordinat per
Pere Montaner
El seminari es farà durant els mesos d’octubre i
novembre de 2022, els dijous a les 19 h.
Les sessions consten de ponència a càrrec d’un
especialista i posterior debat obert al públic.
Assistència lliure. L’aforament, però, és limitat.
Recomanem inscripció prèvia trucant al telèfon
93 464 62 55 o escrivint a espaibetulia@badalona.cat
i indicant nom, cognoms i telèfon.
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El pensament filosòfic desenvolupat al llarg de vint-iset segles de civilització, des de l’antiga Índia i Grècia
fins l’actualitat, constitueix el llegat conceptual de la
cultura humana. A cada moment històric correspon una
producció d’idees sobre què es el món, la naturalesa i
l’home; cada filòsof ofereix la seva pròpia perspectiva, i
cada obra, la seva pròpia reflexió, el seu diàleg interior.
Aquesta aportació conceptual ens ha ajudat al llarg
del temps a interpretar el món, i, també, a orientar les
nostres vides. Però cap idea no és definitiva i tampoc no
n’hi ha cap que hagi estat totalment superada; sempre
és possible treure conclusions noves de plantejaments
antics, tornar a pensar problemes que semblaven resolts,
recollir velles paraules que ressonen vives, plenes
d’energia, en un nou context. Aquesta és la finalitat del
nostre seminari: repensar l’herència filosòfica del passat
des de la perspectiva del present per a fer les nostres
vides més conscients i satisfactòries.

de la Filosofia

E BA

Programa:
06|10|2022|19 h

27|10|2022|19 h

17|11|2022|19 h

Pensament hindú: filosofia oriental antiga.

Pensament modern:
Renaixement i revolució científica.

La reacció als valors il·lustrats: Schopenhauer
i Nietzsche.

Antonio Fuentes Martínez.

Luis Roca Jusmet.

03|11|2022|19 h

24|11|2022|19 h

Naixement de la filosofia moderna:
Descartes i Spinoza.

El pensament femení al llarg de la història.

Naren Herrero.

13|10|2022|19 h
L’origen del concepte de veritat
a la filosofia grega.
Concha Fernández Martorell

Luis Roca Jusmet.

20|10|2022|19 h
Pensament cristià: filosofia i teologia medieval.
Francesc Torralba.

10|11|2022|19 h
Pensament il·lustrat: raó, llibertat i progres.
Alfonso García Lapeña.

Concha Fernández Martorell.

