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Crida a la participació

El Taller d’Investigació en Filosofia es dirigeix a filòsofs que actualment estan 
elaborant la seva tesi doctoral o que l’hagin defensada en els últims tres anys. 
Les contribucions poden tractar sobre qualsevol tema d’interès filosòfic, i poden 
ser en català, castellà o anglès. 

Cadascun dels articles acceptats serà presentat en una ponència (45 minuts), 
al qual seguirà un comentari (15 minuts) i un període de discussió (30 minuts). 
Hi  ha  dues  maneres  de  participar  en  el  taller:  presentant  una  ponència  o 
elaborant un comentari.

Per a contribuir com a ponent

Per a presentar una proposta de contribució com a ponent s’haurà d’enviar un 
resum llarg, entre 2000 i 2500 paraules, en el qual no només s’enunciïn amb 
claredat les tesis que es defensen, sinó que a més s’especifiquin els arguments 
amb què es defensen, a la direcció de correu <16tif2014@gmail.com>. Per 
assegurar  l’avaluació  anònima de les  propostes  és  necessari  que les  dades 
personals -nom complet, adreça electrònica, títol de la contribució, afiliació i 
CV- s’incloguin en un document a part. 

Cada proposta serà avaluada per dos membres del comitè científic, i la selecció 
final serà decisió del mateix comitè.

Per a contribuir com a comentarista

Per  a  presentar  una  proposta  de  contribució  com  a  comentarista  s’haurà 
d’indicar  el  nom,  afiliació  i  adreça  electrònica  a  <16tif2014@gmail.com>, 
juntament amb una descripció de les àrees en què s’està disposat a fer de 
comentarista.

Calendari

Les  propostes  de  contribució,  com a  ponent  o  com a  comentarista,  s’han 
d’enviar  abans del  15 d'octubre de 2013 i  la  resposta  es donarà el  15 de 
novembre de 2013. Els ponents hauran d’enviar el text complet abans del 15 
de desembre de 2013.

Organització

El  XVI Taller  d’Investigació  en  Filosofia està  organitzat  per  Carlos  Muñoz-
Suárez, Lucía Prieto i Pilar Terrés sota l’auspici de Logos i amb la col·laboració 
de la Facultat de Filosofia de la Universitat de Barcelona. 

Més informació

www.ub.cat/tif o escriure a <16tif2014@gmail.com>


