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Deu sessions de seminari de 2 hores cadascuna, que pre-
tenen, des d’una òptica materialista, donar instruments 
teòrics per a l’anàlisi, interpretació i intervenció en la rea-
litat social. A partir d’una introducció al text per un dels 
coordinadors, la dinàmica serà de discussió en semina-
ri al voltant de textos clàssics del pensament de Marx i 
d’Engels, destriant idees força i discutint la seva validesa 
o no en l’actualitat a la llum dels esdeveniments històrics 
i l’evolució del pensament. L’activitat serà duta a terme a 
la seu de la Fundació a l’Avda. Portal de l’Àngel,42 2on A.

L’avaluació serà d’aprofitament, es tindrà en comp-
te l’assistència i la participació a classe. L’alumnat 
haurà de fer les lectures per a les sessions de semina-
ri i haurà de fer una presentació oral o escrita sobre al-
gun punt de les lectures i dirigir el debat al seu voltant.

www.fpereardiaca.org
Avda. Portal de l’Àngel 42 2on A
08002 Barcelona
Telèfon 93 5114458 • Fax 93 3184940 
fpereardiaca@fpereardiaca.org

Aquest curs està reconegut amb 1,5 
crèdits de lliure elecció per a tots i to-
tes els i les estudiants de la UB i la UAB

Preu del curs ..............................................100 euros
Preu per a socis i sòcies ..............................50 euros
Les sessions seran dimarts de 19:30h a 21:30h
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Departament de Filosofia, Estètica
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 Dm 05/10/10 
Pensament marxista avui, validesa i actualització. 

amb Miguel Candel, professor de Filosofia de la UB

 Dm 19/03/10   
El Marx dels manuscrits: l’arrel humanista d’un pensament (materials Tesis sobre Feuerbach i selecció de textos dels manuscrits)

amb Luis Juberías, Fundació Pere Ardiaca

 Dm 26/03/10 i Dm 02/11/10
L’esgotament de l’idealisme i del mètode especulatiu per explicar la realitat. 

amb Sandro Maccarrone, Físic (lectura de Ludwig Feruerbach i el fin de la filosofía clásica alemana)

 Dm 09/11/10 i Dm 16/11/10
El materialisme: punt de partida d’una filosofia de la praxi. (lectura Del socialismo utópico al socialismo científico)

amb Luis Juberías, Fundació Pere Ardiaca

 Dm 23/11/10 i Dm 30/11/10 
De l’anàlisi econòmica de la realitat a l’anàlisi real de l’economia. (lectura de Salario, precio y ganancia/ Tabajo asalariado y capital)

amb Martín Cobo, Fundació Pere Ardiaca

 Dm 14/12/10
La pretensió de fonamentació científica d’un projecte de transformació social. (lectura del Manifiesto Comunista)

amb Joan Lou, membre del Consell directiu de l’Independent

 Dm 21/12/10
Un pensament per conèixer la realitat social, un pensament per transformar-la. <!--[if !supportLineBreakNewLine]-->
amb Celestino Sánchez, president de la Fundació Pere Ardiaca

COORDINACIÓ

Àngels Martínez Cas-
tells, Doctora en eco-
nomia i exprofessora de 
la UB, Quim Cornelles, 
Educador Social, Luis 
Juberías, Llicenciat en 
Ciències del Treball, Rosa 
Bofill, responsable de la 
Secretaria de la Dona de 
CCOO de Catalunya, Joan 
Lou, membre del Consell 
directiu de l’Independent.

Lectures que seran proporcionades als estudiants i s’hauran de llegir obligatòriament:

1. MARX, Karl i ENGELS, Friedrich. El manifiesto del Partido Comunista. Los libros de 
abrir, núm 1.Barcelona, 1997. Ed. Debarris.
2. ENGELS, Friedrich. L. Feuerbach y el fin de la filosofía clásica Alemana. Los libros 
de abrir, núm2. Barcelona, 1997. Ed. Debarris.
3. ENGELS, Friedrich. Del socialismo utópico al socialismo científico. Los libros de 
abrir, núm 4. Barcelona, 1997. Ed. Debarris.
4. MARX, Karl. Salario, precio y ganancia. Los libros de abrir, núm 5. Barcelona, 1997. 
Ed. Debarris.
5.MARX, Karl. Trabajo asalariado y capital. Los libros de abrir, núm 7. Barcelona, 1997. 
Ed. Debarris.
6. Selecció dels Manuscrits de París


