
 

 
 
 
 
 
 
 

Societat de Filosofia 

del País Valencià 
 
 

XXIII Congrés Valencià de 

Filosofia 
 
 
 
 
 
Els dies 2, 3 i 4 d’abril de 2020 tindrà lloc el XXIII Congrés Valencià de 

Filosofia al Museu Valencià de la Il·lustració i la Modernitat (MuVIM) 

i la Biblioteca Pública de València de la ciutat de València. 

 

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        

xxiiicvf@gmail.com abans del l'11 de gener de 2020 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 segona         

setmana de febrer. 

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. 

 

  

 



 

Quota d’inscripció 

 

o Ordinària: 70 € 

o Estudiants: 40 € 

o Socis de la SFPV: gratis. 

Per realizar la inscripció cal emplenar la fitxa s’inscripció que tobareu davall 

i enviar-la, abans del 28 de febrer, juntament al justificant d’ingrés a 

sfpv@uv.es 
 

Les persones interessades en fer-se socis de la SFPV poden omplir el full 

d'inscripció que trobaran a https://www.uv.es/sfpv/cat/soci.htm i enviar-la, 

abans del 28 de febrer, a sfpv@uv.es 

 

Les quotes anuals són: 

o Ordinària: 42 € 

o Estudiants i desocupats: 20 € 

  

Ponents convidats 

Wenceslao González (Universidade da Coruña) 

Elena Nájera (Universitat d'Alacant) 

Antonio Notario (UNiversidad de Salamanca) 

 

Comitè organitzador 

Domingo García-Marzá (Universitat Jaume I de Castelló) 

Tobies Grimaltos (Universitat de València) 

Pablo Rychter (Universitat de València) 

Lurdes Valls (Universitat de València) 

Vanessa Vidal (Universitat de València) 

 

Comitè científic 

María Álvarez (King's College London) 

Anacleto Ferrer Mas (Universitat de València) 

Enric Casaban Moya (Universitat de València) 

Jesús Conill Sancho (Universitat de València) 

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) 
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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/  

 

 

----------------------------------------------------------- 

 

Fitxa d'inscripció 

 

Dadess personals  
 
Nom: 
Conoms: 
Telèfon: 
Correu electrònic:  
 
Tipus de Quota (mascad lo que proceda) 

☐  Soci de la SFPV: 0 €   

☐ Quota ordinària: 70 € 

☐ Quota estudiant: 40 € 
 
Transferència bancària a: Bankia ES52 2038 6546 2560 0007  2262 
 
IMPORTANT: No oblideu enviar també el justificant de la transferència. 
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