
XVI TALLER DE INVESTIGACIÓN EN FILOSOFÍA

BASES

1. Finalitat d'aquestes bases: Facilitar la continuïtat del Taller d'Investigació en Filosofia (TIF). Això es fa, per una 
banda, mitjançant una especificació de les característiques bàsiques que ha de tenir cada edició del TIF i dels 
compromisos que adquireix qui accepta organitzar una edició del TIF i, per altra banda, mitjançant la creació del 
Comitè del TIF. 

2. Necessitat d'aquestes bases: La continuïtat i l'èxit d'un congrés depèn generalment de l'empenta i dedicació d'una 
persona o un grup de persones, o de la vinculació del congrés a una societat científica. Pel seu propi caràcter, que es 
descriu més avall, els participants en el TIF i les persones a les quals s'adreça aniran renovant-se necessàriament cada 
pocs anys. La continuïtat del TIF al llarg dels anys no pot dependre, per tant, de l'empenta o entusiasme d'una persona o 
grup de persones en concret. No dependrà tampoc de la seva vinculació a una determinada societat científica, car el TIF 
no està ni pretén estar vinculat a cap societat científica en concret. Aquestes bases pretenen establir els mecanismes que 
assegurin la continuïtat del Taller, tant pel que fa a assegurar que es vagin celebrant noves edicions del TIF, com pel 
que fa a assegurar que es mantingui el caràcter i objectius bàsics del Taller.
Aquest document inclou, per altra part, una especificació de com modificar aquestes pròpies bases.

3. Caràcter del TIF: El Taller d'Investigació en Filosofia és un congrés anual adreçat majoritàriament a filòsofs/es 
joves. Pretén tenir un caràcter similar al d'una "Graduate Conference" com les que celebren moltes universitats dels 
EUA amb programes de doctorat en filosofia. 

4. Participants en el TIF: El Taller s'adreça principalment a filòsofs/es que estan elaborant la seva tesi doctoral o que 
l'han defensada en els darrers 3 anys. Els ponents i comentaristes participants en el TIF cal que compleixin aquesta 
condició. Les sessions del Taller, però, seran òbviament obertes a tothom qui hi vulgui assistir. 

5. Objectius del TIF: El TIF vol ajudar a promoure l'establiment de relacions i l'intercanvi d'idees entre els filòsofs 
joves. El TIF vol fer possible que els seus participants, a través de la discussió del treball que presentaran altres 
col·legues, trobin l'estímul i l'oportunitat per a conèixer i pensar sobre temes diferents d'aquells en els que treballen o 
han treballat en la seva tesi doctoral i sobre els que s'ensenya en el seu departament. D'aquesta manera el TIF vol 
contribuir a contrarestar l'efecte negatiu creat per la compartimentació dels ensenyaments de filosofia en àrees. 
El Taller vol servir també d'estímul per als estudiants de doctorat a avançar en l'elaboració de la seva tesi doctoral i, per
als que ja són doctors, a deixar apunt articles per tal de poder-los presentar en el Taller. El TIF vol també oferir als seus 
contribuïdors l'oportunitat de millorar el propi treball en base als comentaris i reaccions dels altres participants.

6. Universitats organitzadores: El TIF estarà organitzat de forma alternativa per estudiants de la Universitat de 
Barcelona (UB), la Universitat de Girona (UdG), la Universitat de València (UV), la Universitat Autònoma de 
Barcelona (UAB) i la Universitat Rovira i Virgili (URV).
La raó per alternar la organització entre diferents universitats geogràficament properes en lloc de celebrar-lo sempre en 
la mateixa universitat (tal com fan moltes Graduate Conferences americanes que estan vinculades a una determinada 
universitat) és la de facilitar la implicació en el Taller d'un nombre major de participants, la qual cosa ha d'assegurar una
massa crítica mínima necessària per a tirar endavant amb èxit les successives edicions del Taller. Per altra banda, la 
proximitat entre les diferents possibles seus organitzadores assegura un grup bàsic relativament estable de participants. 
Cal esperar que per a la majoria d'estudiants de, si més no, alguns programes de doctorat del grup d'universitats 
organitzadores del TIF, el Taller sigui una cita a la que compten assistir cada any. Això mateix desaconsella afegir altres 
universitats en el grup d'universitats organitzadores, car els problemes de finançament i de tipus logístic dificultarien la 
participació en el Taller del grup d'estudiants que prové de les 5 universitats organitzadores esmentades.
No totes 5 universitats organitzadores s'han de fer responsables de l'organització del Taller en el mateix nombre 
d'ocasions. Sempre que sigui possible, però, s'ha d'evitar que s'organitzi el TIF en la mateixa universitat dos anys 
consecutius, o que una mateixa persona sigui organitzador del TIF en més d'una ocasió (si calgués triar entre una 
d'aquestes dues situacions, es donaria preferència a la primera). 

7. Àmbit d'actuació del TIF: L'àmbit d'actuació del TIF serà l'Estat Espanyol. S'entén per àmbit d'actuació aquell en el 
que es distribuirà primordialment les crides a la participació i la que marcarà les llengües que s'usaran en el congrés. 
Òbviament el TIF estarà també obert a participants de qualsevol altre lloc del món. 

8. Llengües del TIF: No hi ha cap llengua o llengües oficials del TIF. El nom del TIF serà "Taller d'Investigació en 
Filosofia" però cada organitzador pot decidir usar en ocasions també aquest nom traduït al castellà. És d'esperar que la 



llengua de treball (aquella en que es presenten totes les ponències i es fan els comentaris) del Taller sigui el castellà si,
tal com segurament passarà en totes les edicions, hi ha participants en el TIF de fora dels Països Catalans. 

9. Format del TIF: Cada edició del TIF es celebrarà al llarg de dos dies i constarà d'una sèrie de ponències (el seu 
nombre pot oscil·lar entre 6 i 10); cada ponència anirà seguida d'un comentari fet per un altre dels participants en el TIF; 
després del comentari hi haurà un temps assignat a la discussió general. El temps mínim que l'organitzador destini a 
cadascuna de les 3 parts de cada sessió no ha de ser inferior al temps mínim que s'especifica a sota; així mateix, el 
temps màxim que es destini per a cada part no pot ser superior al temps màxim que s'especifica a continuació:
ponència: mínim 40 minuts, màxim 60 minuts.
comentari: mínim 10 minuts, màxim 20 minuts.
discussió general: mínim 15 minuts, màxim 45 minuts.
El TIF pot incloure també una conferència inaugural convidada, per part d'algun filòsof o filòsofa de prestigi. En 
qualsevol cas, però, no podrà haver-hi més d'una conferència convidada.

10. Temes i enfocament filosòfic del TIF: En el TIF s'hi podran presentar treballs en qualsevol tema d'interès filosòfic, 
incloent-hi, però no restringint-se a, treballs en ètica aplicada, meta-ètica, filosofia de la ciència, epistemologia, filosofia 
de la religió, filosofia del llenguatge, metafísica, filosofia de la lògica, estètica, filosofia del dret, història de la filosofia i 
filosofia de la ment. En el TIF hi han de poder cabre, en principi, treballs fets des de qualsevol enfocament filosòfic. Els 
estàndards que se seguiran a l'hora de seleccionar les ponències seran aquells que normalment s'associen amb la 
filosofia de la anomenada "tradició analítica". Cal entendre, però, que aquests estàndards permeten incloure dins del TIF 
també treballs fets des d'altres tradicions filosòfiques. 
Aquests estàndards requereixen que en tot treball de filosofia hi hagi una o unes poques tesis principals que es volen 
defensar, i que el treball consisteixi a oferir arguments en favor d'aquestes tesis (o en favor d'altres tesis secundàries que 
s'usen per a donar suport a les tesis principals). La claredat d'un text filosòfic es considera un valor. Un treball 
interessant en filosofia no pot consistir sols en informar del que han dit altres pensadors, sinó que ha de pretendre fer 
una aportació original (encara que aquesta potser consisteixi, per exemple, simplement en defensar que hi ha dues 
maneres d'entendre un determinat text i en oferir raons a favor d'interpretar el text en qüestió d'una de les maneres i 
raons per interpretar-lo de l'altra manera). 

11. Selecció de ponències: La selecció de ponències la farà l'organitzador en base als informes que hauran fet un grup 
d'avaluadors competents. Cada article ha d'ésser avaluat com a mínim per a dos avaluadors. Aquests avaluadors 
formaran el "Comitè Científic". La composició d'aquest comitè s'haurà de fer pública junt amb l'anunci de les propostes 
de ponència que han estat acceptades per a una determinada edició del TIF. Cal que al comitè científic hi hagi com a 
mínim 5 persones.
L'organitzador ha de seleccionar els avaluadors tenint en compte el que es diu a l'apartat 10.
L'organitzador farà saber als avaluadors que a l'hora d'avaluar un treball cal tenir en compte la seva qualitat general, la 
seva claredat, la seva originalitat i el fet que sigui potencialment accessible i d'interès per a filòsofs joves que no 
treballin necessàriament en el tema del treball en qüestió. 
L'avaluació haurà de ser doblement anònima: els avaluadors no podran saber de qui estan avaluant el treball; per altra 
banda no s'informarà als autors dels treballs sobre quins membres del comitè científic han avaluat el seu treball. 
Cal recalcar la importància vital d'aquest procés de selecció. És essencial que l'organitzador actuï de forma 
absolutament rigorosa en aquest procés. D'això en depèn la imparcialitat de la selecció i el nivell de qualitat que tindrà 
el TIF. 

12. Selecció de comentaristes: Els comentaristes seran seleccionats per l'organitzador. En la crida a la participació 
s'haurà demanat, a més de propostes de ponència, propostes de participació com a comentarista. L'organitzador intentarà 
escollir els comentaristes entre aquelles persones que s'hagin ofert; intentarà, a més, respectar les preferències de tema 
que aquestes persones hagin indicat.

13. Organitzador d'una edició del TIF: L'organització d'una determinada edició del TIF anirà a càrrec d'una persona o 
grup de persones vinculades a una de les 5 universitats organitzadores esmentades al punt 6. L'organització d'una edició 
del TIF pot tenir organitzadors que pertanyin a universitats diferents.
Tots els organitzadors han de complir, en el moment en que se'ls designa com a organitzadors, la condició per a ser 
participant en el TIF (ser estudiant de doctorat o haver defensat la tesi en els darrers 3 anys). 
Sempre que en aquestes bases es parla de "l'organitzador" s'ha d'entendre que es parla de "l'organitzador o grup 
organitzador".
A l'acceptar organitzar una edició del TIF l'organitzador es compromet a actuar d'acord amb aquestes bases.
En particular, a l'acceptar organitzar una edició del TIF, els organitzadors es comprometen a formar part del Comitè del 
Taller d'Investigació en Filosofia, sota les condicions que s'expliquen en els punts 15 i 16.



14. Dates de celebració del Taller i terminis: En principi el TIF es celebrarà dins de la primera setmana després de les 
vacances de Nadal. Es pot celebrar en altres dates, però aquestes s'han d'escollir intentant (i) fer possible l'assistència de 
persones que estan estudiant en universitats estrangeres, i (ii) que no coincideixin amb les dates habituals en que es 
celebren altres congressos. 
L'organitzador ha d'enviar la primera crida a la participació com a mínim 6 mesos abans de la celebració del Taller (i, 
preferiblement, 8 o 9 mesos abans).
L'organitzador ha d'establir que els autors de ponències han d'enviar el seu article al seu comentarista un mes i mig 
abans de la data de celebració del congrés. 

15. Composició del Comitè del Taller d'Investigació en Filosofia: El Comitè del TIF (C-TIF) estarà format en cada 
moment pels organitzadors de les darreres 4 edicions del TIF i l'organitzador de la següent edició o, en el moment en 
que s'està celebrant una edició del TIF, per l'organitzador del TIF que s'està celebrant.
Si una edició del TIF ha estat organitzada per més d'una persona, poden formar part del Comitè del TIF dues persones 
d'aquell grup organitzador; en aquest cas aquestes dues persones tindran un sol vot en les votacions que es puguin fer 
dins del Comitè del TIF (cadascuna tindrà 1/2 vot, si tots dos són presents, o un vot sencer si només una d'elles participa 
en la votació). En el cas que una edició del TIF ha estat organitzada per més de dues persones serà el Comitè del TIF 
qui, en base a les preferències que manifestin els interessats, decidirà quines d'aquestes persones és el nou membre o 
són els dos nous membres del Comitè del TIF. 
Si una persona ha estat organitzador del TIF en més d'una ocasió tindrà, tot i així, com a màxim 1 vot dins del comitè 
del TIF. 
Si, ja sigui perquè el C-TIF té algun membre que ha estat més d'un cop organitzador d'una edició del TIF o perquè algun 
membre del Comitè del TIF es dóna de baixa abans que finalitzi el seu període de servei, o per alguna altra causa, el 
total de vots possibles de tots el membres del C-TIF no arriba a 5, es demanarà al darrer membre que havia abandonat el 
TIF després de complir el seu període de 5 anys de servei, que es reincorpori temporalment al C-TIF (fins que, pels 
procediments habituals, s'hi incorpori algun nou membre). Aquest membre incorporat de forma extraordinària no podrà 
ocupar els càrrecs que es descriuen a l'apartat 17 de Secretari del C-TIF o de Cap del C-TIF.

16. Funció del Comitè del Taller d'Investigació en Filosofia: El Comitè del TIF és el responsable de assegurar la 
continuïtat del Taller, de potenciar-ne la qualitat, i de mantenir-ne els seus objectius. 
El Comitè del TIF ha de decidir i aprovar la seu i l'organitzador o organitzadors de cada nova edició del TIF, així com 
també, després de consultar a l'organitzador, les dates en que es celebrarà el Taller.
Les decisions del TIF (llevat de la que s'especifica en el punt 18) es prendran per majoria simple (n'hi ha prou amb 3 
dels 5 vots del Comitè del TIF per a aprovar una determinada decisió). 
El Comitè del TIF s'ha de reunir com a mínim un cop l'any (normalment durant els dies de celebració del TIF).
Els membres del comitè del TIF es comprometen a assistir a les reunions del Comitè del TIF mentre en siguin membres.

17. Càrrecs dins del Comitè del TIF:
(a) Secretari del C-TIF. El darrer membre en incorporar-se al C-TIF n'actuarà de secretari i prendrà acta de les reunions 
del C-TIF ; si els dos darrers membres en incorporar-se al C-TIF ho han fet conjuntament, el secretari serà aquell d'entre 
ells que tingui menys edat. 
(b) Cap del C-TIF. El membre més antic del C-TIF en serà el cap; si els dos membres més antics del C-TIF van co-
organitzar una edició del TIF i tenen, per tant, la mateixa antiguitat, el Cap del C-TIF serà aquell d'entre ells que tingui 
més edat. El Cap del C-TIF s'encarregarà de convocar les reunions del C-TIF i de preparar-ne l'ordre del dia. En cas que 
en una votació dins del C-TIF hi hagués un resultat de 2'5 vots a favor de determinada proposta i 2'5 en contra, el Cap 
del C-TIF té un vot de qualitat que resoldria l'empat.
(c) Secretari d'Informació. El comitè escollirà un "Secretari d'Informació del TIF". El Secretari d'Informació del TIF 
s'encarregarà: (i) de gestionar la pàgina web del TIF, (ii) de conservar tota la informació que prové d'edicions prèvies 
del TIF (això inclourà els fitxers de la crida a la participació i el programa i, possiblement, dels pòsters, de les cartes de 
publicitat enviades, dels formularis enviats als avaluadors, etc.). (iii) de conservar els fitxers de les actes de les reunions 
del C-TIF.
Preferiblement el Secretari d'Informació del TIF serà un membre del Comitè del TIF. El Comitè del TIF pot, però, 
escollir com a Secretari d'Informació del TIF a una persona que no pertanyi al Comitè del TIF. El nomenament de 
Secretari d'Informació del TIF serà per un any; el C-TIF pot anar renovant aquest nomenament tants cops com cregui 
oportú. 

18. Modificació d'aquestes bases: El Comitè del TIF pot modificar aquestes bases. Per fer-ho cal que la modificació 
compti amb, com a mínim, 4 dels 5 vots del Comitè del TIF.


