
Presentació

El mes de juny de 2006, el Consell Directiu de la Societat Catalana de Filosofia (SCF),
presidit pel doctor Dídac Ramírez, va decidir d’organitzar el Primer Congrés Català de
Filosofia, dins el marc de la celebració del Primer Centenari de la fundació de l’Institut
d’Estudis Catalans. Era un repte important, que es volia aglutinador de les diverses per-
sones i institucions que a Catalunya, a les Illes Balears i a València es dediquen a la filo-
sofia. El projecte es presentà al president de l’Institut d’Estudis Catalans, senyor Salva-
dor Giner, que hi donà el seu suport més entusiasta i, acte seguit, es presentà al si de la
Secció de Filosofia i Ciències Socials, que ha estat en el projecte fins a l’acabament de l’e-
dició d’aquestes actes. Poques setmanes després de la proposta, l’estructura organitzativa
quedava aprovada pel Consell Directiu amb la composició següent:

Presidència
President d’honor: doctor Ramon Valls (expresident de la Societat Catalana de Filo-

sofia). President: doctor Salvador Giner (president de l’Institut d’Estudis Catalans). Co-
president: doctor Dídac Ramírez (president de la Societat Catalana de Filosofia).

Comitè Científic
Doctor Pere Lluís Font (membre de l’IEC), doctor Jordi Sales (expresident de la So-

cietat Catalana de Filosofia), doctor Gabriel Amengual (membre de l’IEC), doctor Josep
Perarnau (membre de l’IEC), doctor Xavier Rubert de Ventós (membre de l’IEC), doc-
tor Josep M. Terricabras (membre de l’IEC), doctor Mateu Cabot (president de l’Asso-
ciació Filosòfica de les Illes Balears), doctor Enric Casaban (president de la Societat de
Filosofia del País Valencià), doctor Gustau Muñoz (Institut Ramon Llull), doctor Giu-
seppe di Giacomo (Universitat La Sapienza), doctor Nicolas Grimaldi (Universitat de la
Sorbona), doctora Silvia Magnavacca (Universitat de Buenos Aires) i doctor C. Ulises
Moulines (Universitat de Munic).
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Comitè de Programa
Doctor Magí Cadevall, doctor Salvi Turró, doctor Manuel García Carpintero, doc-

tor Víctor Gómez Pin, doctora Carmen Merchán, doctor Josep Monserrat i Molas,
doctor Francesc Pereña, doctor Miguel Candel, doctor Antoni Prevosti, senyor Manuel
Satué i senyora Mercè Soler.

Comitè Organitzador
Doctor Ignasi Roviró (president), doctor Andreu Grau (tresorer), doctor Xavier Ibá-

ñez (secretari), doctor Antoni Bosch-Veciana i doctor Josep M. Porta.

També quedaven definits els dies de celebració de la trobada (del 21 al 23 de març de
2007), el logotip i els àmbits de treball en què es concretava el Congrés: lògica, filosofia
de la ciència, metafísica, teoria del coneixement, filosofia del llenguatge, antropologia fi-
losòfica, filosofia política, filosofia del dret, ètica, estètica, història de la filosofia, filosofia
catalana i altres.

El juliol del 2006 quedaven confirmades les lliçons que ara publiquem: el doctor Pere
Lluís Font acceptava de fer la lliçó inaugural; el doctor Jordi Sales, la lliçó del dia 22; el
doctor Gabriel Amengual, la del dia 23, i el doctor Ulises Moulines, la cloenda.

A mitjan octubre de 2006, s’envià la primera circular, amb la convocatòria oficial,
una preprogramació i la crida a la presentació de comunicacions als àmbits esmentats.
Unes setmanes després, s’obrí una pàgina web a l’espai de la Societat Catalana de Filo-
sofia que permetia tenir informació actualitzada de les últimes novetats. Així mateix, des
d’aquesta aplicació informàtica es va fer una primera base de dades de persones interes-
sades a assistir al Congrés. A mitjan desembre, s’envià la segona circular. Entre altres
qüestions, es demanava que les persones que tinguessin interès a presentar una comuni-
cació havien d’enviar-la, segons els criteris establerts, abans de final de febrer per tal
d’acceptar-la, si era el cas, i preveure’n la lectura. En aquesta comunicació també es mar-
cava el final de febrer com a termini per a la inscripció definitiva.

Finalment, arribaren a la Secretaria noranta propostes de comunicacions per a ser
llegides i més d’un centenar d’inscripcions de persones. Els dies del Congrés, aquest nom-
bre important de participants es va repartir entre els locals de l’Institut d’Estudis Cata-
lans, al carrer del Carme de Barcelona, i les aules de la Facultat de Filosofia de la Uni-
versitat de Barcelona (UB). Gràcies a la col·laboració d’aquesta facultat i del seu degà, el
senyor Jordi Sales, l’afluència de participants no va ser cap obstacle per al bon desenvo-
lupament del Congrés. Les facultats de filosofia de la Universitat Autònoma de Barcelo-
na (UAB) i de la Universitat Ramon Llull (URL) també varen fer bones aportacions i
buscaren facilitats per a la participació. Durant aquells dies d’intensos treballs filosòfics,
els àmbits de debat i d’aportacions varen ser dirigits pels següents professors: en la lògica,
la filosofia de la ciència i l’antropologia filosòfica, per la doctora CarmenMerchán (SCF)
i el doctor Francesc Pereña (UB); en la filosofia política, pel doctor Josep Monserrat
(UB); en la història de la filosofia, pel doctor Miguel Candel (UB); en la filosofia catala-
na, pel doctor Vicent Baggetto, de la Societat de Filosofia del País Valencià (SFPV); en

12 actes del primer congrés català de filosofia
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l’estètica, pel doctor Ignasi Roviró (URL); en la teoria del coneixement, pel doctor Salvi
Turró (UB); en la filosofia del llenguatge, pel doctor Andreu Grau (UB); en la metafísi-
ca, pel doctor Antoni Bosch-Veciana (URL), i en l’ètica, pel senyor Manuel Satué (SCF)
i el doctor Josep M. Porta, de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). El doctor Da-
niel Quesada (UAB) va presentar el professor Ulises Moulines en la lliçó de cloenda.

S’ha de destacar especialment el paper de la Societat de Filosofia del País Valencià i
de l’Associació Filosòfica de les Illes Balears: aquestes societats filosòfiques han estat veri-
tables col·laboradores en tot el procés constitutiu i en la celebració del Congrés. Les seves
aportacions han estat decisives i són un primer pas per a futurs projectes comuns.

Hem d’agrair els esforços de les senyores Teresa Balaguer, Blanca Betriu i Marta
Cervera, de la Secretaria de les societats filials. La seva eficàcia ha fet que tots els esdeve-
niments a l’entorn del Primer Congrés hagin estat més fàcils de dur a terme.

No hi ha cap mena de dubte que des de la Societat Catalana de Filosofia fem un re-
coneixement ben sincer a totes les persones que han participat en aquest Primer Congrés
Català de Filosofia, a les que l’han fet possible gràcies al seu bon treball i a les institucions
que hi han donat el seu ple suport.

Doctor Ignasi Roviró
President del Comitè Organitzador
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