
 

Divendres, 6 de març, de 18.00 a 21.00 h 
Dissabte, 7 de març, de 10.00 a 13.00 h
Aula Magna de l’IEI

La participació a les jornades és lliure 
i va adreçada, principalment, a tots els 
professors i alumnes de l’ensenyament 
secundari i universitari.

Servei Difusió Interior

Institut d’Estudis Ilerdencs

Plaça Catedral, s/n

25002 Lleida

difuint@diputaciolleida.cat

Tel. 973 271 500

Estudiant/situació laboral

Butlleta d’inscripció
Nom
Cognoms
Adreça
Població 
Codi postal
Tel. 
A/e
Estudiant/situació laboral

Les vostres dades seran processades 
informàticament amb la finalitat de servir per 
a la tramesa d’informació sobre les diferents 
activitats de l’IEI.

Aquestes dades resten a la vostra disposició 
al Servei de Difusió Interior de l’IEI per a 
qualsevol consulta, modificació o anul·lació 
que vulgueu fer, segons la Llei Orgànica 
de Protecció de dades 15/1999, de 13 de 
desembre.

B
U

TLLETA
 D

’IN
SC

R
IP

C
IÓ

Organitza
Secció de Filosofia de l’IEI
Coordina
Josep Maria Forné 

Durant la darrera dècada s’han accentuat 
a través dels mitjans de comunicació i les 
xarxes socials, però la cosa ve de tan lluny 
com la mateixa política, pràctiques que su-
posen una aproximació a la veritat perver-
sa: la de postveritat (post-truth). Aquestes 
pràctiques consisteixen a generar i alimen-
tar rumors, a distorsionar la realitat mit-
jançant descripcions interessades o direc-
tament a explicar falsedats a fi de crear 
un determinat estat emocional en l’opinió 
pública que margina o anul·la la raó. En 
aquesta jornada de filosofia, analitzarem 
aquest fenomen que afecta la veritat i que, 
en la mesura que ens oculta i falseja la rea-
litat, compromet la nostra humanitat.

Divendres 6 de març de 2020
18.00 h. Lliçó inaugural
“La mentida en la política“, 
a càrrec de Fina Birulés
19.30 h. Taula de ponències
“Comparteixen veritat Agamèmnon i el seu porquer? 
Memòria històrica i veritat”,
a càrrec de Lluís Montull
“Postveritat i tribalisme moral”
a càrrec de Joan Garcia del Muro
“A propòsit de Hannah Arendt: veritat i mentida en política”
a càrrec de Núria Vives
“Arqueologia de la mentida”,
a càrrec d’Anna Sàez
“La postveritat i el concepte clàssic d’alétheia al món clàssic: 
alguns exemples”,
a càrrec de Josep A. Clúa
Modera: Josep Maria Forné

Dissabte 7 de març de 2020
10.00 h. Conferència:
 “Postveritat i Internet”,
a càrrec de Francesc Núñez
11.30 h. Taula de ponències
“L’espectacle de la veritat”,
a càrrec de Montse Garcia
“Història de l’aparença”,
a càrrec de Josep M. Porta
“La veritat de les mentides”,
a càrrec de Ramon Camats
“Que bons que som. Ja no mentim”,
a càrrec de Josep Serra
“La veritat us farà lliures”,
a càrrec d’Hug Banyeres
Modera: Meritxell Calderó

13.30 h. Cloenda
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LA POSTVERITAT

XV JORNADES DE FILOSOFIA A LLEIDA


