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La XII edició de les Jornades de Filosofia Política vol reunir contribucions sobre l’acció
política, la justícia econòmica i la relació entre ambdues. Us convidem a enviar comunicacions
sobre aquestes qüestions, tant des de perspectives contemporànies com històriques així com des
de la filosofia política i les ciències socials. Ens interessen -encara que no de manera exclusivatres tipus de contribucions:
-Contribucions sobre les diverses formes d’acció política, incloent-hi, entre d’altres, les
que versen sobre els moviments socials, la participació i la representació polítiques, la lògica de
la protesta i la resistència, les formes i mecanismes de la democràcia, la violència política, el
populisme, la construcció de l’hegemonia, les possibilitats i limitacions polítiques de les TIC o
el propi concepte de la política.
-Contribucions sobre la justícia econòmica relatives, per exemple, a l’explotació, la propietat, el treball, la pobresa, els béns comuns, el capital, el consum, les empreses, la cura i la
desigualtat econòmica, així com aportacions sobre autors clàssics i contemporanis que hagin
abordat aquestes qüestions.
-Contribucions que connectin els dos debats anteriors, per exemple, estudiant les
formes d’acció política en l’esfera econòmica (els boicots al consum, els moviments de paralització
de desnonaments, el sindicalisme, etc.) o analitzant les polítiques dirigides a combatre injustícies
econòmiques, com ara les polítiques de democratització de l’economia, les polítiques distributives
i predistributivas o els drets econòmics i socials.
Així mateix, convidem a enviar comunicacions sobre els assumptes anteriors des de perspectives de gènere, per a les que es reservarà la taula paral·lela “Agència vs estructura: polítiques
feministes”.
Funcionament
Les XII Jornades de Filosofia Política, organitzades pel Seminari de Filosofia Política de la
Universitat de Barcelona, tindran lloc els dies 7, 8 i 9 d’octubre del 2015 a la Facultat de
Filosofia de la UB. Les Jornades s’estructuraran en dos tipus d’activitats: taules de comunicacions al matí, en les que es debatran les comunicacions seleccionades, i sessions plenàries a la
tarda, impartides pels ponents convidats.
L’enviament de comunicacions es obert fins al 30 de juny de 2015. Les comunicacions,
que poden presentar-se en castellà, català, anglès, italià, francès i portuguès, no poden superar
les 10 pàgines (Times New Roman 12, interlineat 1,5) i han d’incloure un resum i 5 paraules
clau. Per tal de facilitar l’avaluació anònima, les dades relatives a l’autor/a i la seva adscripció
acadèmica han de ser eliminades i incloses en un document a part. Ambdós documents s’han
d’enviar a jornadasfp@gmail.com
Totes les comunicacions seran avaluades per dos avaluadors/es anònims/es. Els resultats
seran comunicats per e-mail el 31 de juliol. La inscripció serà gratuïta i l’organització oferirà
un nombre limitat de beques d’allotjament. Una selecció de les comunicacions presentades excepte manifestació contrària de l’autor/a- serà publicada aAstrolabio. Revista internacional
de filosofía. Els dubtes poden ser dirigits a jornadasfp@gmail.com

