
 

 

 

Els dies 10, 11 i 12 de març de 2016 tindrà lloc el XXI Congrés Valencià 

de Filosofia a la Universitat Jaume I de Castelló. 

 

Presentació de comunicacions 

Es troba obert el període de presentació de propostes de comunicació, que 

es poden inscriure en qualsevol àrea de la filosofia i de la seva didàctica. 
Cada comunicació disposarà de 30 minuts per a l'exposició oral i de 15 de 
discussió. Les propostes s'hauran de remetre a l'adreça sfpv@uv.es 

abans l'1 de febrer de 2016 i hauran de consistir de: 

o Títol de la comunicació i resum de 800-1000 paraules en 

format doc o pdf (no deu figurar el nom de l’autor o l’autora). 

o Un full a part, també en format doc o pdf, amb el títol de la 

comunicació, les dades de l'autor/a i l'àrea temàtica on s’inscriu. 

L'organització del congrés intentarà donar cabuda, tenint en compte les 
limitacions d'espai i de temps, a totes les propostes rebudes que siguin 

apropiades per a un públic professional. 

L'acceptació de les propostes es comunicarà durant el mes de 

febrer. 

Les comunicacions acceptades es publicaran en les actes del congrés, en 
format electrònic a la pàgina web de la SFPV (http://www.uv.es/sfpv/). 

D'altra banda, l'organització del congrés es reserva el dret de seleccionar i 
publicar, previ acord amb els/les autors/es, algunes de les millors 

comunicacions a la revista de la societat Quadern de Filosofia. Segona 
època, que en qualsevol cas s'han de sotmetre a revisió cega. 

Per participar al congrés com a ponent o assistent (la qual cosa dóna dret a 

la certificació corresponent), cal ser membre de la SFPV. Les persones 
interessades en fer-se membre poden omplir el full d'inscripció que trobaran 

adjuntat en aquest correu i enviar-la a una de les següents adreces: 

 

 Direcció postal: 

Societat de Filosofia del 

País Valencià 

Av. Blasco Ibáñez, 30 

46010, València 

 Direcció electrònica: 

sfpv@uv.es 

 

Les quotes anuals són: 

o Ordinària: 42 € 

o Estudiants i desocupats: 20 €

mailto:sfpv@uv.es


 

 

 

Ponents convidats 

Esa Díaz-León (University of Manitoba) 

Jesús Ezquerro (Universidad del País Vasco) 

Felipe Martínez Marzoa (Universitat de Barcelona) 

Concha Roldán Panadero (Instituto de Filosofía del CSIC)  

 

Comitè organitzador 

Patrici Calvo (Universitat Jaume I de Castelló) 

Ramón Feenstra (Universitat Jaume I de Castelló) 

Tobies Grimaltos (Universitat de València) 

Maria Medina-Vicent (Universitat Jaume I de Castelló) 

Sonia Reverter (Universitat Jaume I de Castelló) 

Pablo Rychter (Universitat de València) 

 

Comitè científic 

María Álvarez (King's College London) 

Romà de la Calle de la Calle (Universitat de València) 

Enric Casaban Moya (Universitat de València) 

Jesús Conill Sancho (Universitat de València) 

Esa Díaz-León (University of Manitoba) 

Josep Corbí Fernández Ibarra (Universitat de València) 

Adela Cortina Orts (Universitat de València) 

Antoni Defez Martín (Universitat de Girona) 

Domingo García-Marzá (Universitat Jaume I de Castelló) 

Valeriano Iranzo García (Universitat de València) 

Joan B. Llinares Chover (Universitat de València) 

Elena Nájera Pérez (Universitat d'Alacant) 

Eduardo Rivera López (Universidad Torcuato di Tella, Buenos Aires) 

Sònia Roca (University of Stirling) 

Faustino Oncina Coves (Universitat de València) 

Nicolás Sánchez Durá (Universitat de València) 

Sergio Sevilla Segura (Universitat de València) 

Chon Tejedor (University of Herfordshire i University of Oxford) 

Jordi Valor Abad (Universitat de València) 

José Zalabardo (University College London) 



 

 

 

Informació local 

El Congrés tindrà lloc a l'edifici Centre de Postgrau i Consell Social del 

Campus de Riu Sec (Universitat Jaume I de Castelló), a tan sols tres minuts 
caminant de les parades d'autobús de l'Àgora i Jurídiques. 

La Universitat Jaume I de Castelló (UJI) és la universitat pública del nord de 
la Comunitat Valenciana. Creada l'any 1991, actualment compta amb 
15.000 estudiants i amb instal·lacions modernes, funcionals i sostenibles. 

Direcció: Edifici Consell Social, Campus Riu Sec, s/n, 12071 Castelló de la 
Plana, Castelló, Espanya 

 

 

 

 

 

 

www.uji.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certificació 

La inscripció al Congrés dóna dret a rebre un certificat d'assistència i 
participació. 
 

Consultes i més informació 

Per a qualsevol consulta, adreceu-vos a sfpv@uv.es o al telèfon 
963.864.864. També podeu consultar la web http://www.uv.es/sfpv/     

http://www.uv.es/sfpv/

