
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Societat de Filosofia 
del País Valencià 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Els dies 15, 16 i 17 de març de 2018 tindrà lloc el XXII Congrés Valencià 
de Filosofia a la Universitat d’Alacant. 

 

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 xxiicvf@gmail.com abans 
del  l'11 de gener de 2018 i hauran de consistir de: 

o Títol de la comunicació i resum de 800-1000 paraules en format 
doc o pdf (no ha de 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 siguen 
apropiades per a un públic professional. 

L'acceptació de les propostes es comunicarà durant la primera 
setmana 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 Quaderns de Filosofia, 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 
a https://www.uv.es/sfpv/cat/soci.htm i enviar-la, abans del 16 de 
febrer, 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 € 

  

Ponents convidats 

 Tomás Calvo (Universidad Complutense de Madrid) 
Enric Casaban (Universitat de València) 
Carlos Gómez (UNED)  
María José Guerra (Universidad de la Laguna) 
Gerard Vilar (Universitat Atònoma de Barcelona)  

 

 

Comitè organitzador 

Isaac Aineto (Universitat d’Alacant) 

Patrici Calvo (Universitat Jaume I de Castelló) 

Tobies Grimaltos (Universitat de València) 

Maria Medina-Vicent (Universitat Jaume I de Castelló) 

Antonio de Murcia (Universitat d’Alacant) 

Elena Nájera (Universitat d’Alacant) 

Jorge Pulla (Universitat d’Alacant) 

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) 

 

  

 

Certificació 

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

Consultes  

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/     
 
 
Més informació 

El Congrés se celebrarà a l’edifici 18 de la Facultat de Filosofia i Lletres del 
Campus de la Universitat d’Alacant (Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n, 
Sant Vicent del Raspeig 03690, Alacant). 

El campus està a 14 km de distància del centre de la ciutat d’Alacant i s’hi 
pot accedir per la Circumval·lació d’Alacant (A-70), l’Autovia del Mediterrani  
(A-7), la Autovia d’Alacant (A-31) i l’Accés Nord-oest a Alacant (A-77). 

L’autopista (AP-7) i la Circumval·lació d’Alacant (A-70) connecten la 
universitat amb l’aeroport d’Alacant-Elx. El tren de rodalia Alacant-Sant 
Vicent del Raspeig (C-3) té un baixador, pròxim al campus, que enllaça 
Alacant amb la Universitat. També es pot accedir a la Universitat d’Alacant 
en autobús (línies urbanes i interurbanes) i en el tramvia Luceros-Universidad 
(L2) que enllaça Alacant amb el campus de San Vicent del Raspeig.  

Tota la informació sobre això es troba en 
https://web.ua.es/es/oia/transporte-universitario/transport-
universitari.html 



 

 

  
 

 
 
Campus UA 
 
 

 
 
Facultat de Filosofia y Lletres 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Altres enllaços d’interés  



 

 

 
https://web.ua.es/es/universidad-alicante/documentos/plano-del-
campus.pdf 
 
http://www.sigua.ua.es/routing/acceso/  
 
http://www.tramalicante.es/page.php 
 
http://www.taxienalicante.com/ 
 
 
Suggeriments d’allotjament 
 
Recomanem la Vila Universitària, situada just al costat del Campus de  la 
Universitat, www.villauniversitaria.com/  
 
La ciutat d’Alacant disposa d’una gran oferta d’hotels. Els assistents al 
Congrés podrien gaudir d’un descompte en els allotjaments que figuren tot 
seguit si realitzen la reserva amb temps i si hi ha disponibilitat: 
 
Hotel NH Rambla, C / Tomás López Torregrosa, 11. Tel. 965 143 659 
nhrambladealicante@nh-hotels.com, www.nh-hotels.com 
  
TRYP Ciudad de Alicante, C/Gravina, 9,  03002 ALACANT. Tel. 965210700  
 
ABBA Centrum Alicante Hotel ****, C/ Pintor Lorenzo Casanova, 33-35. 
Tel. 96 513 04 40 centrumalicante@abbahoteles.com 
 
Hotel Eurostarslucentum, Av. Alfonso X El Sabio, 11. Tel. 966 59 07 00 
 
 
Altres opcions: 

Hotel La City Mercado, Av. Alfonso X El Sabio, 26. Tel. 965 98 01 53 

Hostal Les Monges, C/ San Agustín, 4. Tel. 965 21 50 46 

 
  


