
Dilluns, 26 de noviembre i 3 de decembre 
 12:00 h  —  21:00 h 

Aula Seminari de Filosofia, 4t pis, 
Facultat de Filosofia de la Universitat de Barcelona  

II COL•LÒQUI MACROFILOSÒFIC  

Theoria i praxis 
del “Gir Cultural”  

 És un grup interdisciplinar d'investigació, fundat el juliol 
del 2011 a partir de la unió dels equips d'investigació dels 
doctors Gonçal Mayos Solsona (Universitat de Barcelona, 

Espanya) i José Luiz Borges Horta (Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil). Es 
proposa realitzar investigacions punteres en la intersecció de les temàtiques culturals, 
històriques, polítiques i l'estudi de la seva institucionalització en els Estats. Centra la 
seva feina en la comprensió global del present, assumint les aportacions més innova-
dores, p.e. el Gir Cultural, els Estudis Culturals i Postcolonials, l'Enfocament Civilitza-
dor, la Crítica Postmoderna, l'estudi de fenòmens emergents en la Subjectivitat i la 
Identitat i l'anàlisi dels Nous Moviments Socials. 

La col•laboració i recerca dins de GIRCHE han donat ja els primers resultats com la 
publicació d'un recull d'articles del Dr Mayos sel.leccionada pel Dr. Borges Horta 
(Macrofilosofía de la modernidad, Ronda: dLibro, 2012 i que es publicarà en portu-
guès per l'Editora Alameda, de São Paulo). També s'han realitzat diverses estades de 
recerca de membres brasilers de GIRCHE a la Universitat de Barcelona (dirigides pel 
Dr Mayos i el Dr Horta Borges) i de membres barcelonins a la UFMG i UFG del Brasil. 
Aquest mes de novembre de 2012 es va produir, novament, una estada d'investiga-
dors de la Universitat de Barcelona a la Belo Horizonte pel I COL•LOQUI MACROFI-
LOSÒFIC “El “Giro Cultural”, perspectivas contemporáneas”. Ara continuem aprofun-
dint en aquestes qüestions essencials de l'ontologia del present i en la col • laboració 
i difusió de les investigacions conjuntes. 

GIRCHE espera consolidar-se com una opció de cooperació entre institucions d'amb-
dues ribes de l'Atlàntic, que col•laborin en recerques  innovadores, “macro” i transver-
sals dins de les Humanitats i les Ciències Socials.  
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II Col·lòqui Macrofilosofic  “Theoria i praxis del “Gir Cultural”  

Dilluns, 26 de novembre  Dilluns, 3 de decembre  

• “La fenomenologia de l'esperit  i la interculturalitat”,  
pel Prof. Dr. Salvi Turró (UB) 

• “O sentido histórico-cultural do Direito: um diálogo entre a 
tradição ocidental e a chinesa”,  
pel Prof. Dr. Marcelo Maciel Ramos (UFMG)  

• “Distinciones entre multiculturalismo, interculturalismo y 
cosmopolitismo: una ciudadanía pluricultural e inclusiva”,  
pel Dr. Livan Usallán (Universidad de Deusto) 

Taula Rodona 

L’altre i la  
Interculturalitat   
16:00 h — 18:00 h 

• “Gotham City entre o Estado de  exceção fictício e o Estado 
de exceção efetivo: nota sobre Walter Benjamin e sua VIII 
Tese”,  pel Prof. Dr. Andityas Soares de Moura Costa Matos 
(UFMG) 

• “Above us is only sky: Nações e culturas”,  per la Profa. Dra. 
Marcella Furtado de Magalhães Gomes (UFMG) 

• “Facebook y Primaveras árabes: Entrelazamientos entre 
política y estética”,  per Ahmad Hosni (Mag., Goldsmiths) 

Taula Rodona 

Nova Ciutadania 
 i Cultura  
12:00 h — 14:00 h 

• “Històries Culturals,  el passat en el present”, per la  Profa. 
Dra. Teresa-M. Salas (GRACMON-UB) 

• “Derecho y Cultura, entre imágenes  y civilizaciones”,  pel Prof. 
Dr. Jose Luiz  Borges Horta (UFMG) 

• “Sòcrates vs. Agathon. Capital eròtic”,  pel Prof. Dr. Francesc 
Nuñez. (UOC)  

• “Imatge i Cultura”, pel doctorand  Prof. Francis García (UB) 

Taula Rodona 

La Cultura de  
la Imatge ” 
12:00 h — 14:00 h 

• “Influència de les TIC en la cultura”, per Antoni Brey (IVIRON) 

• “Post-Modernitat, Feminisme i Reconeixement”, pel doctorant  
Prof. Ricard Gómez (UB) 

• “Los mundos destruidos, el poder y el dolor”, per la doctoran-
da Paula Arizmendi (UB) 

• “L’Homo Tecnologicus, del Logos al Twitter”, per la Profa. May-
te Duarte (Maestrand UOC, Klera)  

Taula Rodona 

L’altre i la  
Interculturalitat   
16:00 h — 18:00 h 

Taula Rodona 

Per una  
nova Ètica 
18:30 h — 20:30 h 

• “Noves Ètiques”, pel  Prof. Dr. Ramón  Alcoberro (UOC) 

• “Filosofía Dialógica  tras el Giro Cultural”,  pel Prof. Dr. Sergi 
Mas Diaz (Liceu Maragall)  

• “Axiologia, Cultura e Direito”,  pel doctorand Prof. Felipe  Ma-
galhães Bambirra (UFMG, Universität zu Köln) 

• “Emancipació: El cas amerindi” pel doctorand Prof. Jesús Ar-
tiola (UB)  

• “Política ¿menys economia i més cultura?”,  pel Prof. Dr. 
Gonçal Mayos  (UB) 

• “Giro cultural, dialética de complementariedade e compre-
ensão humanística do Direito”,  pel Prof. Dr. Saulo de Olivei-
ra Pinto Coelho (UFG)  

• “Los jardínes,  los senderos que se bifurcan y otras digresio-
nes políticas”, pel doctorand Prof. Yanko Moyano (UB) 

• “Cultura y Política en Gramsci”, per Joan Morro (Mag., UNED)  

Taula Rodona 

“Cultural  
is Political” 
18:30 h — 20:30 h 


