
XX Xornadas de FilosoFía

O universo:  
física e filosofía

4, 5 e 6 de outubro de 2011
Auditorio do Concello de Vigo  

(Praza do Rei)

PROGRAMA

Dia 4

16.30h.: Apertura das XX Xornadas
17.00h.:  José Manuel Sánchez Ron 

Ciencia versus tecnoloxía no estudo do  
universo: de Brahe ao Telescopio Espacial 
‘Hubble”

18.00h.: Coloquio.
18.30h.: Descanso
19.00h.:  Ramón Lapiedra 

O fracaso experimental do realismo e  
a mecánica cuántica

20.00h.: Coloquio
20.30h.: Final da sesión

Día 5

17.00h.:  Jesús Mosterín 
Coñecemento e especulación en cosmoloxía

18.00h.: Coloquio.
18.30h.: Descanso.
19.00h.:  Álvaro de Rújula 

O baleiro e a nada, ou a expansión do Univer-
so e o Bosón de Higgs

20.00h.: Coloquio
20.30h.: Final da sesión

Día 6

17.00h.:  Ana Ulla 
É certo que somos pó de estrelas?

18.00h.: Coloquio.
18.30h.: Descanso.
19.00h.:  Jorge Mira 

Que distancia nos separa do firmamento?
20.00h.: Coloquio
20.30h.: Clausura



RAMÓN LAPIEDRA 
(Universidade de Valencia) 

Licenciado en Ciencias Físicas (Universidade de Madrid). 
Bolseiro do Goberno Francés. Estudos en Física Teórica. 
Investigador no CNRS (“Centre National de la Recherche 
Scientifique”), París..Doutor en Fìsica Teórica pola Universi-
dade de París (“Doctorat d’État”). Profesor da Universidade 
de Barcelona, Departamento de Física Teórica. Doutor en 
Física Teórica pola Universidade de Barcelona. Profesor 
agregado e catedrático de Física Teórica da Universidade 
de. Santander. Catedràtico de Física Teórica da Universidade 
de Valencia. Reitor da Universidade de Valencia. Doutor 
“honoris causa” pola Universidade “Jaume I” de Castellón. 
Medalla da Universidade de Valencia. Membro do “Institut 
d’Estudis Catalans”. Membro do “Consell Valencià de 
Cultura”.  Membro da comisión asesora do profesor Bricall 
para a elaboración do Informe “Universidad 2000”. Máis 
de corenta publicacións científicas en Física Teórica coa 
temática: mecánica, gravitación, cosmoloxía, astrofísica, 
mecánica cuántica. Libro de divulgación en colaboración 
co profesor R. Canal: “Origen y evolución del Universo”, 
Salvat, Barcelona 1975. “Ramon Lapiedra: la raó cívica”, 
Universitat de València, 2003.

JESÚS MOSTERÍN
Catedrático de Lóxica e Filosofía da Ciencia na Universidade 
de Barcelona. Catedrático de Filosofía do Consello Superior 
de Investigacións Científicas CSIC. Profesor invitado en 
Sant Petersburg (Rusia), Kyoto (Xapón), UNAM (México), 
Pittsburgh, Stanford e MIT (USA). Membro titular do Institut 
International de Philosophie, da Academia Europaea, 
Vicepresidente da International Academy of Philosophy 
of Science, fellow do Center for Philosophy of Science 
(Pittsburgh), etc.

Considéraselle o introdutor en España da filosofía analítica 
e tense como un defensor da protección ambiental e dos 
dereitos dos animais. 

Publicacións: Autor de numerosos artigos técnicos e de 
divulgación, así como de 25 libros, entre outros ¡Vivan los 
animales! (en Ed. Debate e De Bolsillo, de Random House 
Mondadori), Los Lógicos (en Espasa-Calpe, 2000). Concep-
tos y teorías en la ciencia (Alianza Editorial, 2000), Ciencia 
Viva (Espasa-Calpe, 2001), Diccionario de Lógica y Filosofía 
de la Ciencia (Alianza Editorial, 2002), El pensamiento ar-
caico, La Hélade, Aristóteles y Los Judíos (Alianza Editorial, 
2006) y La Naturaleza Humana (Espasa, 2006); Lo mejor 
posible: racionalidad y acción humana (Alianza, 2008); La 
cultura de la libertad (Austral, 2008). La cultura humana 
(2009). Los cristianos (2010). 

JORGE MIRA
Catedrático de Electromagnetismo e Director do  
Departamento de Física Aplicada da Universidade de 
Santiago de Compostela. 

Ten publicados arredor de 100 artigos en revistas  
internacionais nos campos das propiedades eléctricas 
e magnéticas de sólidos e sistemas complexos, como 
sistemas de falantes con linguas en competición. Foi cola-
borador da Secretaría General de Política Científica  
y Tecnológica para a posta en marcha do Instituto 
Ibérico de Nanotecnoloxía.

Desenvolve dende finais dos anos 90 un activo labor de 
divulgación científica en prensa, radio e televisión,  
participando en diferentes programas de TVE e a TVG dende 
hai máis dunha década. En 2010 publicou o libro  
“A ciencia no punto de mira”, traducido tamén ao castelán. 
É o responsable do programa “ConCiencia”, unha acción 
de divulgación científica articulada en torno a visitas de 
Premios Nobel, que fomenta tamén a interacción destes  
con investigadores galegos.

 

MANUEL SÁNCHEZ RON 
Licenciado en Ciencias Físicas pola Universidade 
Complutense en 1971.Doutor en Física e Astronomía polo 
University College London.Catedrático de Física Teórica da 
Universidade Autónoma de Madrid. Membro do Instituto de 
Filosofía do Consello Superior de Investigacións Científicas. 
Membro da Real Academia Española da Lingua. Académico 
da Real Academia Española de Ciencias Exactas, Físicas 
e Naturais. Membro da Academia Europea de Ciencias e 
Artes (Academia Scientiarum et Artium Europaea),  con 
sede en Salzburgo. Membro da Académie Internationale 
d`Histoire des Sciences, con sede en París.Ten publicados 
uns vinte libros sobre a ciencia e a súa historia, con títulos 
como El origen y desarrollo de la relatividad, Marie Curie 
y la radioactividad, Cincel, martillo y piedra, El siglo de la 
ciencia, Diccionario de la ciencia, etc

ÁLVARO DE RÚJULA
Doutor en Física Teórica pola Universidade Complutense de 
Madrid. Exerceu como profesor nesta mesma universidade, 
no Institut des Hautes Etudes Scientifiques (IHES) de París, 
na Harvard University e desde 1985 é profesor da Boston 
University. É tamén colaborador do Premio Nobel de física 
Sheldon Glashow.

De Rújula está considerado como un dos físicos teóricos máis 
importantes internacionalmente. Forma parte desde 1977 do 
Centro Europeo de Investigacións Nucleares (CERN), con sede 
en Xenebra, Suíza e pertence ao equipo do CERN que puxo en 
marcha o Gran Colisionador de Hadrones, a máquina meirande 
e poderosa do mundo (LHC), cuxo obxectivo é revelar as par-
tículas infinitesimalmente pequenas e aínda descoñecidas que 
escribiron as regras de todo o que hoxe constitúe o cosmos, 
durante as primeiras trillonésimas de segundo transcorridas 
tras a Gran Explosión que deu orixe ao universo, coñecida 
como BIG BANG. Desde1991 pertenece á Academia Europea 

Como físico teórico, Rújula ocupouse de diversos temas 
clave desta disciplina, tanto en asuntos que teñen que ver coa 
estrutura interna do átomo como en cuestións de cosmoloxía 
(estudo do universo) e astrofísica, en especial dos chorros de 
raios gamma que como el mesmo conta, “son misteriosos 
feixes de luz provenientes de todo o universo e cuxa orixe  
non acabamos de comprender aínda”.

ANA ULLA.
Licenciada en Ciencias Físicas e doutora en Astrofísica pola 
Universidade de La Laguna. Profesora titular da Universidade 
de Vigo. Os seus traballos no campo da Astronomía  
desenvolvéronse na Universidade de Tromsø (Noruega), 
o Instituto Niels Bohr de Copenhaguen, o Instituto de 
Astrofísica de Canarias, Laboratorio de Astrofísica Espacial e 
Física Fundamental de Madrid e a Axencia Espacial Europea. 
Á marxe da súa actividade docente como profesora da  
Facultade de Ciencias en Vigo, e de investigación en  
diversos campos da Astrofísica e as Ciencias da Terra,  
desenvolve dende hai máis de dez anos unha intensa  
actividade de divulgación científica organizando anualmente 
un Taller de Astronomía e Astrofísica ou participando en 
programas como “Feliz Aniversario HAL”, “Polos Mares de 
Galicia”, “Unha universidade, un Universo” ou  
“Contos e coplas de estrelas”. Durante o Ano Internacional 
da Astronomía, celebrado en 2009 en 148 países, formou 
parte do equipo de traballo español, como coordinadora 
de actividades en universidades. Membro do padroado da 
Fundación Ceo, Ciencia e Cultura, foi a súa presidenta dende 
a súa constitución en 2007 ata outubro de 2010. Membro da 
Sociedade Española de Astronomía e presidenta do Grupo 
Especializado de Astrofísica da Real Sociedade Española 
de Física.



Albíscase unha nova etapa histórica?

Claves para abordar o futuro

8, 9 e 10 de maio de 2013
Auditorio Municipal do Concello  

(Praza do Rei, 1)

PROGRAMA

Día 8

16.30 h: Inauguración
17.00 h:  Javier Muguerza 

ConferenCia: A voltas coa idea dun  
progreso moral

18.00 h: Coloquio.
18.30 h: Descanso
19.00 h:  Francesc de Carreras 

ConferenCia: Cara a onde vai a universidade  
pública española?

20.00 h: Coloquio
21.00 h: Acto final

Día 9

17.00 h:  Jesús Mosterín 
ConferenCia: O noso tempo

18.00 h: Coloquio.
18.30 h: Descanso.
19.00 h:  Antón Costas 

ConferenCia: Crise: capitalismo contra  
democracia, é posible?

20.00 h: Coloquio
21.00 h: Acto final

Día 10

17.00 h:  Ubaldo Martínez Veiga 
ConferenCia: As reformas do mercado laboral  
e o desemprego en España.  
A cronificación dun problema

18.00 h: Coloquio.
18.30 h: Descanso.
19.00 h:  Félix Ovejero Lucas 

ConferenCia: Urxencia e impotencia  
do ideal socialista

20.00 h: Coloquio
20.30 h: Acto de clausura

XXI XoRnAdAs  
de FIlosoFÍA

entRAdA de bAlde AtA CoMPletAR  AFoRAMento

Máis información:
http://www.galicias.com/agora/textos/xornadasfilosofia.htm

Correo-e: xornadasaletheia@yahoo.es



	  

JAVIER MUGUERZA 

Catedrático emérito da Universidade Nacional de Educación a Distan-
cia (UNED). Anteriormente foi profesor  na universidade de A Laguna 
(Tenerife) e Autónomas de Barcelona e de Madrid.  Preside o Comité 
Académico da Enciclopedia Iberoamericana de Filosofía. Fellow do 
National Humanities Center (Chapel Hill, North Carolina, U.S.A.). Pro-
fesor invitado en numerosas Universidades, Centros de Investigación 
e outras institucións académicas europeas e americanas. 

obras: La razón sin esperanza (Siete trabajos y un problema de 
ética), Madrid, 1974. Desde la perplejidad (Ensayos sobre la ética, 
la razón y el diálogo), Madrid – México – Bs. Aires, 1990.  De la 
conciencia al discurso (¿Un viaje de ida y vuelta?); Ética día tras día 
(Homenaje a José Luis L. Aranguren en su 80 cumpleaños), Madrid, 
1991.

título da conferencia: A voltas coa idea dun progreso moral 

ABSTrACT – rESUMo
A) Ética e filosofía da historia. A expresión “progreso moral” apunta por un lado  á 
filosofía moral ou a ética, mentres por outro lado apuntaría máis ben á filosofía da 
historia. A filosofía da historia daríase cita coa ética na resposta de Kant á pregunta 
“Que é a Ilustración?” (Was ist Aufklärung?, 1784), resposta cuestionada por eses 
mestres da “filosofía da sospeita” do século XIX, Marx, Nietzsche ou Freud.
B) A que chamamos “progreso moral”? Como nos recorda Ernst Tugendhat, os 
seres humanos non somos “de arame ríxido” e cando abordamos racionalmente 
unha opinión ou un desexo (e, consecuentemente, unha acción) atopámonos 
cunha diversidade de opcións (polo pronto, a do si e a do non), o que nos leva a 
“autoconcibirnos como libres”. 

JESÚS MOSTERÍN

Catedrático de Lóxica e Filosofía da Ciencia na Universidade de 
Barcelona. Desde 1996 é Profesor de Investigación do Instituto de 
Filosofía do CSIC. Membro do Center for Philosophy of Science 
de Pittsburgh; membro da Academia Europea de Londres; membro 
do Institut International de Philosophie de París e da International 
Academy of Philosophy of Science. Foi introdutor en España 
da filosofía analítica, corrente de pensamento do século XX 
caracterizada polo estudo da linguaxe coa pretensión de resolver 
os problemas filosóficos mediante a análise dos termos que 
interveñen na súa formulación e de eliminar as ambigüidades na 
ciencia e na filosofía.

obras: El islam: Historia del pensamiento. La cultura de la libertad. 
Racionalidad y acción humana. Los judíos. India: Historia del pen-
samiento.  China: Historia del pensamiento. El reino de los animales 
(recén publicado, marzo de 2013)

título da conferencia: O noso tempo

ABSTrACT – rESUMo
Que é o tempo? Diversos sentidos da palabra “tempo”. Que é o noso tempo ou a 
nosa época ou a nosa era? Cales son os seus límites? Estamos ante un cambio de 
era? Non. A retórica da crise e o cambio de era non contribúen nada á comprensión 
da realidade histórica que nos tocou vivir. Tratemos de caracterizar o noso tempo 
cun pouco máis de precisión e de obxectividade.

	  

FRANCESC de CARRERAS 

Catedrático emérito de Dereito Constitucional da Universidade 
Autónoma de Barcelona (UAB). Entre outros cargos académicos,  
foi secretario xeral de dita universidade (1980-1981). Membro de 
redacción e comités científicos de revistas de dereito constitucional, 
entre elas: Revista Española de Derecho Constitucional, Revista de 
Estudios Políticos, Revista Europea de Derechos Fundamentales e  
Revista de Derecho Constitucional Europeo.Secretario de redacción 
e colaborador da revista Destino (1966-1975). Desde 2004 colabora 
semanalmente no diario La Vanguardia. Durante os anos 1980-2003 
foi colaborador habitual dos diarios El País e El Periódico.

obras: Leyes Políticas. El Estado Autonómico español: ¿Existe un 
modelo de Estado? Código de Leyes Políticas (Aranzadi, 16ª ed., 
2011), en colaboración con J. C. Gavara.

título da conferencia: Cara onde vai a universidade pública 
española?

ABSTrACT – rESUMo
o plan de Bolonia, interpretado á española, está creando o desconcerto nas nosas 
universidades. o fracaso escolar en secundaria, o sistema de acceso ao profesorado 
e o goberno das universidades, non son consecuencia de Bolonia, pero os novos 
métodos pedagóxicos, a decadencia do grao e a decisiva importancia do postgrao, 
si o son. Imos cara a unha escola de formación profesional ou cara a unha universi-
dade do coñecemento? A nova universidade fomentará a igualdade de oportunidades 
ou consolidará as elites xa establecidas? 

ANTÓN COSTAS COMESAÑA

Catedrático de Política Económica na Facultade de Ciencias 
Económicas da Universidade de Barcelona. Investigador do IrEA, 
Institut de recerca en Economia Aplicada regional i Pública 
nesa mesma universidade. As súas investigacións céntranse na 
economía política dos procesos de liberalización, o regulamento e 
a competencia. ocupou o cargo de Valedor do Cliente de Endesa 
Cataluña e en 2006 foi elixido presidente do consello de adminis-
tración da mesma compañía. Formado co recoñecido economista 
catalán Fabià Estapé, compaxina a investigación coa divulgación 
colaborando en diversos xornais, como El País, onde mantén unha 
columna na edición de Cataluña, e Vieiros, edición Barcelona. 
Está vinculado ao centro UIMP Galicia (Universidad Internacional 
Menéndez y Pelayo). Vicepresidente do Círculo de Economía.                                          

obra: Autor (xunto con X.C. Arias) de La Torre de la arrogancia. 
Políticas y mercados después de la crisis 

título da conferencia: Crise: capitalismo contra democracia, 
é posible?

ABSTrACT – rESUMo
Como acontece cando baixa a marea, a crise financeira de 2008 deixa ao descuberto 
dous trazos da economía actual que estaban ocultos durante a preamar do crédito: 
unhas finanzas depredadoras e unha desigualdade pavorosa. A lóxica económica 
do capitalismo entrou en colisión coa lóxica política da democracia. Xa sucedeu 
na etapa da Gilded Age, de finais do XIX. Despois da Gran Depresión dos anos 30 
encontrouse un pegamento que reconciliou capitalismo e democracia e creou a 
modernidade. o reto agora volve ser o mesmo. É posible? 

	  

	  

UBALDO MARTINEZ VEIGA

Catedrático de Antropoloxía Social na Universidade Nacional de 
Educación a Distancia. Foi director do Instituto de Socioloxía das 
Novas Tecnoloxías da Universidade Autónoma de Madrid e profesor 
visitante na Columbia University (Nova York), John Hopkins University 
(Baltimore), nas universidades de Monash e La Trobe (Melbourne, 
Australia) e na London School of Economics (Inglaterra). Durante 
a súa estancia na Universidade de Columbia traballou con Marvin 
Harris, quen daquela escribía a súa Historia da Antropoloxía. 
Posteriormente daría clases desta mesma disciplina na Universidade 
Autónoma de Madrid e en Melbourne. 

obra: Traballadores invisibles: Precariedad, rotación y pobreza de 
la Inmigración en España (La Catarata, Madrid, 2004). El Ejido, 
discriminación, exclusión social y racismo (La Catarata, Madrid 2001). 
La integración social de los inmigrantes extranjeros en España (Trotta, 
Madrid,1997). 

título da conferencia: As reformas do mercado laboral e o desem-
prego en España. A cronificación dun problema

ABSTrACT – rESUMo
Sen dúbida ningunha, o problema fundamental que ten a sociedade española non 
é a débeda externa, nin o feito de que os españois vivisen por riba das súas posi-
bilidades. o feito de que o desemprego afecte ao 26% da poboación é o problema 
central da poboación española. Para tratar de explicar este problema, estudaranse as 
diversas reformas laborais que tiveron lugar no país dende 1980, e a súa incidencia 
no desemprego. Vaise formular o problema sobre o impacto destas reformas na 
aparición e o aumento do paro e/ou na súa conversión nun fenómeno crónico cuxa 
desaparición é máis que problemática. 

FÉLIX OVEJERO LUCAS

Doutor en Ciencias Económicas pola Universidade de Barcelona. Profe-
sor Titular da Universidade de Barcelona. Visiting Scholar en University 
of Chicago, Center form Ethics, rationality and Society, 1991. Visiting 
Scholar at the University of Wisconsin, 1999

obra: De la naturaleza a la sociedad, Barcelona, Península, 1987. Intere-
ses de todos, acciones de cada uno, Madrid, Siglo XXI, 1989. Mercado, 
ética y economía, Barcelona, Icaria, 1994. Nuevas ideas republicanas, 
(con r. Gargarella y J. L. Martí), Barcelona, Paidos, 2004. Proceso 
abierto. Socialismo después del socialismo, Tusquets, Barcelona, 2005. 
La trama estéril, Barcelona, Montesinos, 2011. Contra Cromagnon. Na-
cionalismo y ciudadanía, Barcelona, Montesinos, 2006. Las razones del 
Socialismo, Barcelona (con roberto Gargarella), Paidos, 2001. Incluso 
un pueblo de demonios, Madrid, Bos Aires, Katz. 2008.

título da conferencia: Urxencia e impotencia do ideal socialista

ABSTrACT – rESUMo
o socialismo preséntase coa cristalización política do ideal ilustrado: ordenar desde a 
razón a orde do mundo. Na súa historia conviviron dous modelos: o hiperraciona-
lista, que asociaba o curso da historia á realización da razón. os problemas que o 
progreso nos creaba, o progreso resolveríaos. E o voluntarista, que confiaba en que 
o afundimento do capitalismo daría pé á aparición da mellor natureza humana. os 
humanos organizariamos entón a sociedade dende os nosos mellores desexos. os 
dous fracasaron. A terceira resposta, resignada, a que dá pé ao estado do benestar, 
busca facer compatible o mercado e a democracia. Hoxe, ante os novos retos, hai 
razóns para pensar que esa combinación institucional non se mostra capaz de facer 
fronte aos importantes retos da humanidade.



A Felicidade

21, 22 e 23 de outubro de 2014
Auditorio Municipal do Concello  

(Praza do Rei, 1)

PROGRAMA

Día 21 (martes)

17.00 h: Apertura das XXII Xornadas de Filosofía   

17.30 h:  Javier Urra 
Vivir: moito máis que ser feliz

18.30 h: Coloquio

19.00 h: Descanso

19.30 h:  Jenny Moix 
A felicidade a través da flexibilidade 

20.30 h: Coloquio

21.00 h: Fin da xornada

Día 22 (mércores)

17.00 h:  Javier Sádaba 
As dúas caras da Felicidade

18.00 h: Coloquio

18.30 h: Descanso

19.00 h:  Manuela Martínez 
Como reprogramar o cerebro para ser feliz

20.00 h: Coloquio

21.00 h: Final da xornada

Día 23 (xoves)

17.00 h:  Jesús Mosterín 
Sabedoría e felicidade en Ortega y Gasset

18.00 h: Coloquio.

18.30 h: Descanso.

19.00 h:  Ignacio Morgado 
O sistema interoceptivo como base para o 
benestar e a felicidade

20.00 h: Coloquio

20.30 h: Acto de clausura

XXII XornaDas De FIlosoFÍa

EntRAdA dE bAldE AtA CoMPlEtAR  AfoRAMEnto

Máis información:

http://www.galicias.com/agora/textos/xornadasfilosofia.htm
Correo-e: xornadasaletheia@yahoo.es
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MANUELA MARTÍNEZ 

Doutora en Medicina e Cirurxía, Catedrática 
de Psicobioloxía e Directora do Departamen-
to de Psicobioloxía da Universidade de Va-
lencia. Editora do libro Prevention and control 
of Aggression and the impact on its victims. 
Colabora coas Universidades de Cambridge, 
Swansea, Wisconsin-Madison, San Marcos en 
San Diego, A Academia Rusa de Ciencias. As 
súas investigacións estiveron centradas na 
neurociencia da violencia e o impacto que a 
devandita conduta ten nas vítimas.

JENNY MOIX

Doutora en Psicoloxía pola Universidade 
Autónoma de Barcelona. Profesora Titular 
de Universidade (desde 1991). A súa liña de 
investigación está centrada na Psicoloxía 
da Saúde dentro do Grupo de Investigación 
en Estrés e Saúde da Universidade Autóno-
ma de Barcelona. Autora dos libros: Cara a 
cara con tu dolor. Estrategias y técnicas para 
reducir el dolor crónico (Ed. Paidos) e Felicidad 
Flexible (Ed. Aguilar). Membro da Academia 
de Ciencias Médicas de Cataluña e Baleares. 
Colaboradora habitual en “El País Semanal”, 
Sección de psicoloxía. 
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IGNACIO MORGADO

Catedrático de Psicobioloxía no Instituto de 
Neurociencia e na Facultade de Psicoloxía da 
Universidade Autónoma de Barcelona. Estu-
dou e investigou nas universidades de Ruhr 
(Alemania), de Oxford (Reino Unido) e no 
Instituto Tecnolóxico de California (Caltech, 
EEUU)É membro da Sociedade Española de 
Neurociencia (SENC) e da Federación Euro-
pea de Sociedades de Neurociencia. Obras 
de divulgación científica: Emociones e Inteli-
gencia Social: Las claves para una alianza entre 
los sentimientos y la razón.  Cómo percibimos 
el mundo: una aproximación a la mente y los 
sentidos.  Aprender, recordar y olvidar: claves 
cerebrales para mejorar la educación

JESÚS MOSTERÍN

Catedrático de Lóxica e Filosofía da Ciencia 
da Universidade de Barcelona. Profesor de In-
vestigación no Instituto de Filosofía do CSIC, 
en Madrid.  Membro titular da Academia 
Europaea (Londres), do Institut International 
de Philosophie (Paris), e da International 
Academy of Philosophy of Science (Bruxelas). 
Editor das obras completas de Gödel e de 
inéditos de Carnap.  Obras: El triunfo de la 
compasión (2014). Ciencia, filosofía y racio-
nalidad (2013). Lo mejor posible: Racionalidad 
y acción humana. El reino de los animales 
(2013). 
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JAVIER SÁDABA 

Catedrático de Ética da Universidade 
Autónoma de Madrid. Realizou estanzas de 
estudo en Tübingen (Alemaña), Columbia 
(EUA) e Oxford e Cambridge (RU). Traballa 
con diversas institucións de Bioética entre 
as que destaca o Instituto de Bioética e 
Humanidades Médicas. Libros como Hombres 
a la carta. Los dilemas de la Bioética (1998). La 
vida en nuestras manos (2000). Principios de 
Bioética laica (2004).  La vida buena (2010). El 
amor y sus formas (2011). No sufras más (La 
felicidad en la vida cotidiana) (2012). Y Ética 
erótica (2014).

JAVIER URRA

Doutor en Psicoloxía coa especialidade de 
Clínica e Forense. Doutor en Ciencias da 
Saúde. Pedagogo Terapeuta. Psicólogo en 
excedencia voluntaria da Fiscalía do Tribunal 
Superior de Xustiza e dos Xulgados de Meno-
res de Madrid. Embaixador da Asociación Ibe-
roamericana de Psicoloxía Xurídica. Profesor 
en Psicoloxía (U.C.M.). Primeiro Defensor do 
Menor. Libros: El pequeño dictador. Cuando 
los padres son las víctimas. Psicohigiene.  El 
arte de educar.  Niños y no tan niños. Recetas 
para compartir felicidad. Jauría humana: cine 
y psicología.

 
 
JAVIER URRA 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XXII XoRnAdAs dE fIlosofÍA



Filosofía e  
neurociencia

17, 18 e 19 de novembro de 2015

Auditorio Municipal do Concello de Vigo
(Praza do Rei)

XXIII Xornadas de FIlosoFía

Grupo filosofía
ALETHEIA. Vigo.



Programa

Día 17

16.30 h.  APERTURA

17.00 h.  Ana Frank: O cerebro humano:  
unha escultura dinámica, moldeable pola 
vontade?

 Presenta: Mar Muñoz Prieto.  
Doutora en Psicoloxía e profesora de  
Psicoloxía na Escola de Maxisterio  
CEU de Vigo

18.30 h.  Receso

19.00 h.  Vicente Simón: Pensamentos que  
cambian o corpo

 Presenta: Graciela Cabo Escribano.  
Psiquiatra

21.00 h.  Final da xornada

Día 18

Mañá

10.30 h.  Adolf Tobeña: Unha sociedade alienada?: 
Psicobioloxía do fervor secesionista

 Presenta: Carlos Spuch Calvar.  
Neurocientífico

12.00 h.  Receso

12.30 h.  Mesa redonda. Vicente Simón, Francisco 
Rubia e Adolf Tobeña: Neurociencia e 
trastornos cognitivos

 Modera: Jesús Mosterín

13.30 h. Final de xornada da mañá

Filosofía e neurociencia



Tarde

17.00 h.  Francisco J. Rubia:  
Crea o cerebro a realidade? 

 Presenta: Luis Espada Recarey.  
Primeiro reitor da Universidade de Vigo e Vale-
dor do cidadán

18.30 h.  Receso

19.00 h.  Jesús Mosterín: Etapas no descubrimento 
do cerebro  

 Presenta: Miguel Ángel Álvarez Soaje.  
Doutor en Historia da ciencia                                         

21.00 h.  Final da xornada

Día 19

17.00 h.  Ignacio Morgado: Avanza a Neurociencia 
cara ao control da mente humana?

 Presenta: Xosé Luis Legido Soto.  
Catedrático de Física da Universidade de Vigo 
e Licenciado en Psicoloxía 

19.00 h.  Juan Álvarez-Linera: Redes Cerebrais e 
RM: aplicacións no estudo da función e 
disfunción cerebral

 Presenta: Cayetano Rodriguez Escudero. 
Médico e concelleiro de Cultura do concello 
de Vigo

21.00 h.  CLAUSURA

ENTRADA DE BALDE ATA COMPLETAR A CAPACIDADE

Máis información:

www.galicias.com/agora  
www.vigocultura.org

Correo-e:  
xornadasaletheia@yahoo.es

Filosofía e neurociencia



Ana Frank 

Profesora de Neuroloxía da UAM con 
praza vinculada ao Hospital Universi-

tario La Paz. Xefa de Sección do Servizo 
de Neuroloxía do Hospital Universitario 

La Paz. Membro do Grupo de Investigación  
 en Neuroloxía e Enfermidades Cerebrovascula-
res.  Subdirectora Médica de Calidade, Docencia e Investigación 
no Hospital Universitario La Paz. Membro do Comité Ético de In-
vestigación Clínica. Membro do Grupo de Estudo de Demencias 
desde 1991. Dirección de Traballos de Iniciación á Investigación 
no Doutoramento.

Jesús Mosterín

Catedrático de Lóxica e Filosofía da 
Ciencia da Universidade de Barcelona. 
Profesor de Investigación no Instituto 

de Filosofía do CSIC, en Madrid. Filósofo 
coñecido polas súas reflexións na frontei-

ra entre ciencia e filosofía e polas súas contri-
bucións á lóxica, a filosofía da ciencia, a filosofía da cultura, a 
teoría da racionalidade e a historia do pensamento. Editor das 
obras completas de Gödel e de inéditos de Carnap. Obras: La 
cultura de la libertad (2008). Los cristianos: Historia del pensa-
miento (2010). Ciencia, filosofía y racionalidad (2013). Lo mejor 
posible: Racionalidad y acción humana. El reino de los animales 
(2013). El triunfo de la compasión (2014).  

Vicente Simón

Médico, psiquiatra e catedrático de 
Psicobioloxía. Tras unha longa expe-
riencia docente e investigadora, de-

dícase á práctica de mindfulness e ao 
ensino da meditación, a través de grupos  

 de meditación, cursos on-line, conferencias, 
cursos presenciais e dirección de retiros. É Presidente da Aso-
ciación Española de Mindfulness. Un dos principais expertos na 



neurobioloxía de mindfulness ou atención plena, unha técnica 
baseada na meditación budista que, segundo os últimos estu-
dos científicos, pode modificar o cerebro. É autor dos libros: 
Iniciación al Mindfulness. Vivir con plena atención. Aprender a 
practicar mindfulnes. La compasión: el corazón de mindfulness.

Adolf Tobeña

Catedrático de Psiquiatría na Faculta-
de de Medicina (Bellaterra), Universi-
dade Autónoma de Barcelona (UAB). 

Publicou 15 libros e 160 traballos de 
investigación en revistas de Neurocien-

cia, Psicoloxia e Psiquiatria. Premio Cidade 
de Barcelona, de Ciencia, 1992;  Premio “Avui”, de Xornalismo 
Científico, 1991. Premio Europeo “Estudio General”, de Divul-
gación Científica, 2004 (Universidade de Valencia). Últimos li-
bros: Mártires mortíferos: biologia del altruísmo letal. El cerebro 
erótico. Cerebro y poder.  Mentes lúcidas y longevas. Píldoras o 
Freud.

Francisco J. Rubia

Catedrático Emérito da Facultade de 
Medicina da Universidade Complu-
tense de Madrid. Foi Subdirector do 

Hospital Ramón y Cajal e Director do 
seu Departamento de Investigación, Vi-

cerreitor de Investigación da Universidade 
Complutense de Madrid e Director Xeral de Investigación da 
Comunidade de Madrid. Tamén exerceu de Director do Insti-
tuto Pluridisciplinar da Universidade Complutense de Madrid 
e Director da Unidade de Cartografía Cerebral do devandito 
Instituto. É membro numerario da Real Academia Nacional de 
Medicina. É autor dos libros: El Cerebro nos Engaña. La Conexión 
Divina. ¿Qué  sabes de tu  cerebro? 60 respuestas a 60 preguntas. 
El sexo del cerebro. La diferencia fundamental entre hombres y 
mujeres. El fantasma de la libertad.  El cerebro espiritual.



Ignacio Morgado

Catedrático de Psicobioloxía no Ins-
tituto de Neurociencia e na Facul-
tade de Psicoloxía da Universidade 

Autónoma de Barcelona. É membro 
da Sociedade Española de Neurociencia 

(SENC) e da Federación Europea de Socie-
dades de Neurociencia. Recibiu varios premios académicos e 
de divulgación científica e foi coordinador da colección de neu-
rociencia de Ariel. Obras de divulgación científica: Emociones e 
Inteligencia Social: Las claves para una alianza entre los senti-
mientos y la razón.  Cómo percibimos el mundo: una aproxima-
ción a la mente y los sentidos. Aprender, recordar y olvidar: claves 
cerebrales para mejorar la educación. Psicología fisiológica.

Juan Álvarez-Linera

Profesor da Cátedra de Anatomía e do 
Programa de Pos-grao da Facultade 
de Psicoloxía na Universidade Com-

plutense de Madrid. Vicesecretario 
da Sociedade Española de Neurorra-

dioloxía. Xefe do Departamento de Neuroi-
maxe. Unidade de Investigación Proxecto Alzheimer (Instituto 
Carlos III, Fundación Reina Sofía). Director do Curso Nacional 
de  Neurorradioloxía, 2006-2014. Pioneiro no desenvolvemen-
to de técnicas avanzadas de RM (Perfusión Difusión, RMf, MRS) 
en España desde o ano 1995, contribuíndo á formación nesta 
área de 15 Neurorradiólogos nacionais e estranxeiros. Patente 
de invención Nº 200600520: “Simulador de RM” 200.



16, 17, 18 e 19 de outubro de 2017

Auditorio Municipal do Concello de Vigo
(Praza do Rei)

XXIV Xornadas de FIlosoFía

Grupo filosofía
ALETHEIA. Vigo

ILLAS CÍES: Obxectivo Patrimonio da Humanidade



Anxo Mª Carracedo

Catedrático de Medicina Legal da Universidade 
de Santiago (desde 1989) e Director do Insti-
tuto de Medicina Legal da USC (1994 - 2012). 

Director da Fundación Pública Galega de Medi-
cina Xenómica (SERGAS-Xunta de Galicia) (desde 

1997), Director do Centro Nacional de Xenotipado-IS-
CIII (desde 2002). Xefe de grupo do CIBER de enfermidades raras 
(CIBERER) e do IDIS. O grupo de Medicina Xenómica que creou e di-
rixe consta de 10 grupos de investigación, varias plataformas tecno-
lóxicas e máis de 100 persoas. A súa actividade práctica inclúe máis 
de seis mil pericias médico-legais entre 1978 e 2008, e desde o 
ano 1997 unha intensa actividade en Xenética clínica, realizando o 
centro que dirixe uns 20.000 diagnósticos anuais. Publicou 12 libros 
e ao redor de 600 artigos en revistas internacionais (SCI) incluíndo 
numerosos artigos en Nature, Science, Nature Genetics, ademais das 
principais revistas de xenética médica, cancro e medicina forense.

Javier Sádaba

Catedrático de Ética na Autónoma de Madrid. Nos 
anos oitenta, e dentro do que se deu en chamar “Fi-
lósofos Jóvenes” destaca pola súa implicación me-
diática participando en numerosos debates da tele-
visión e da radio, así como escribindo artigos en diarios 
e revistas. A súa postura, á contra da oficialidade, sobre o 
País Vasco ocasionáronlle non poucas molestias e moitas satisfac-
cións. Os libros escritos pasan da trintena e os artigos cóntanse por 
centos, se non miles. Entre os libros sobresae “Saber vivir”, xa que se 
converteu nun dos éxitos editoriais do momento. Os catro últimos li-
bros en torno á felicidade e a vida son: “La Vida Buena”, “El amor y sus 
formas”, “No sufras más” e “Ética Robótica”. A súa reflexión centrouse 
nos últimos tempos na relixión, publicando en 2016: “Memorias Co-
millenses”, “La religión al descubierto” e “¿Van los perros al cielo?”

Benjamín Herreros

Director do Instituto de Ética Clínica Francisco Va-
llés-Universidade Europea. Médico especialista 
en Medicina Interna e licenciado en filosofía, rea-
lizou o doutoramento no programa de Historia da 

Ciencia da UCM. Máster en Bioética (UCM) e Más-
ter Internacional en Dereito Sanitario (UE). Levou a 

cabo varias estancias internacionais en universidades 
e centros de EEUU. Traballa na Unidade de Medicina Interna do Hos-
pital Universitario Fundación Alcorcón, centrando a súa actividade no 
risco cardiovascular. Docente en Humanidades Médicas e en Bioética, 
é profesor da Facultade de Biomedicina da UE e profesor asociado 
do Departamento de Lexislación Sanitaria e Toxicoloxía da Facultade 
de Medicina da UCM. Presidente do Comité de Ética para a Asistencia 
Sanitaria do Hospital Universitario Fundación Alcorcón, Coordinador 
do Grupo de Traballo de Bioética da Sociedade Española de Medicina 
Interna e membro do Comité de Bioética e Dereito Sanitario de ASISA.



Adolf Tobeña

Catedrático de Psiquiatria na Universidade Autó-
noma de Barcelona. Investigador en neurobioloxía 
da ansiedade e neuroimaxe de trastornos psiquiá-

tricos, Unidade de Psicoloxía Médica, Depto. de 
Psiquiatria, Facultade de Medicina (Bellaterra), UAB. 

15 libros e 160 traballos de investigación en revistas de 
Neurociencia, Psicoloxía e Psiquiatría. Profesor Visitante no Institute 
of Psychiatry (University of London), e nas Universidades de Gronin-
gen, Tel Aviv, Venecia, Córdoba (Arxentina), ademais de conferencias 
en Universidades e Centros de Investigación. Columnista e director 
de programas de divulgación e debate científico en medios de co-
municación. Premio Cidade de Barcelona, de Ciencia, 1992; Premio 
“Avui”, de Xornalismo Científico, 1991; Premi “Serra i Moret”, de 
Civismo, 1994; Premio Europeo “Estudio General”, de Divulgación 
Científica, 2004 (Universidade de Valencia). Últimos libros: “Mártir-
tes mortíferos: biologia del altruísmo letal”, Valencia: Bromera-PUV, 
2005; “Cerebro y poder”, Madrid: La Esfera de los Libros, 2008; “Va-
lues, empathy and fairness across social barriers”, New York: Annals 
NYAS, Vol. 1167, 2009, como Co-Editor.; “Píldoras o Freud”, Madrid: 
Alianza, 2012; “Devotos y descreídos: biología de la religiosidad”, 
Valencia: PUV, 2014. “Neurología de la maldad”, Barcelona: Platafor-
ma, 2016; “La pasión secesionista”, Barcelona. ED Libros, 2017.

Josep Toro

Doutor en Medicina. Titulado en Psiquiatría.  Diplo-
mado en Psicoloxía Clínica. Terapeuta supervisor 
cognitivo condutual. Profesor Emérito de Psiquia-
tría da Universidade de Barcelona. Director do Mas-
ter de “Psiquiatría y Psicología Clínica de la Infancia 
y la Adolescencia” da Universidade de Barcelona. Orga-
nizador e Xefe do Servizo de Psiquiatría e Psicoloxía Infantil 
e Xuvenil do Hospital Clínic Universitari de Barcelona ata 2004. Li-
bros: “Mitos y errores educativos”; !El comportamiento humano”; “El 
cuerpo como delito”. “Anorexia, bulimia, cultura y sociedad”; “Psico-
farmacología clínica de la infancia y la adolescencia”; “Psiquiatría de 
la adolescencia”. “El adolescente ante su cuerpo”; “Cuerpo, vestido y 
sexo”; “Vencer la anorexia”. “El cuerpo como castigo”.



Enrique Echeburúa

Catedrático de Psicoloxía Clínica da Universidade do 
País Vasco e membro da Academia Vasca das Ciencias, 
as Artes e as Letras (Jakiunde). Membro fundador do Ins-

tituto Vasco de Criminoloxía, formou parte desde a súa 
constitución do Consello Asesor do Centro Reina Sofía para 

o Estudo da Violencia. Foi profesor convidado nas universida-
des de Calgary e Québec (Canadá). Autor de 33 libros (entre eles, Per-
sonalidades violentas, 1994; Manual de violencia familiar, 1998; Abuso 
sexual en la infancia, 2000; Celos en la pareja, 2001; Abuso de alcohol, 
2001; Vivir sin violencia, 2002; Superar un trauma, 2004; Manual de vic-
timología, 2006; Predicción del riesgo de homicidio y de violencia grave 
en la relación de pareja, 2009; ¿Por qué víctima es femenino y agresor 
masculino?, 2010)  e de máis de 470 traballos en libros e revistas cien-
tíficas. As súas liñas actuais de investigación céntranse na violencia 
contra a parella, as agresións sexuais e as adiccións sen substancia. Foi 
así mesmo codirector da Revista de Victimología/Journal of Victimology.

Ignacio Morgado

Catedrático de Psicobioloxía na Universidade Au-
tónoma de Barcelona. Director do Instituto de Neu-
rociencia da UAB. Membro da Sociedade Española 
de Neurociencia (SENC) e da Federación Europea de 
Sociedades de Neurociencia. Publica artigos científi-
cos e de opinión en diarios como El País y La Vanguardia. F o i 
coordinador da colección de neurociencia de Ariel, editorial na que 
publicou obras de divulgación científica: “Emociones e Inteligencia 
Social: Las claves para una alianza entre los sentimientos y la razón”. 
“Cómo percibimos el mundo: una aproximación a la mente y los sen-
tidos”. “Aprender, recordar y olvidar: claves cerebrales para mejorar 
la educación”. En Prensa científica publicou “Psicología fisiológica”. 
É membro da Sociedad Española de Neurociencia (SENC) e da Fede-
ración Europea de Sociedades de Neurociencia (FENS). Foi membro 
do comité executivo da European Brain and Behaviour Society (EBBS).

Manuel Toharia

Pertenceu como funcionario de carreira por oposi-
ción ao Servicio Meteorológico Nacional (Ministerio 
del Aire) entre 1969 e 1976. Foi redactor científico 

do diario INFORMACIONES de Madrid e colaborador 
diario en TVE, Radio España e a Agencia EFE. A partir 

de 1980 dirixiu e presentou diversos programas culturais e 
científicos en TVE, onde traballaba como redactor científico e “hombre 
del tiempo” desde 1971. Foi redactor científico do diario EL PAÍS en 
1980-82. Participou como director científico no lanzamento da revista 
MUY INTERESANTE en 1981, e en 1983 fundou a revista científica CO-
NOCER, que dirixiu ata 1988. Desde entón traballa como escritor, guio-
nista e redactor de diversos medios de comunicación, e na produción 
de videos didácticos e divulgativos, ademais de programas televisivos 
sobre ciencia, tecnoloxía e medio ambiente, e o deseño de exposi-
cións e a xestión de museos interactivos de ciencia



Día 16
16.30 h.  Apertura das XXIV Xornadas

17.00 h.  Anxo María Carracedo  
Unha visión evolutiva da enfermidade

 Presenta: Cayetano Rodríguez  
Concelleiro de Cultura do Concello de Vigo

18.00 h.  Coloquio

18.30 h.  Descanso

19.00 h.  Javier Sádaba 
Vivir morrendo, morrer vivindo

 Presenta: María Méndez 
Periodista e tertuliana na TVG e outros MdC

20.00 h.  Coloquio

21.00 h.  Final da xornada

Día 17
17.00 h.  Benjamín Herreros  

Para que serve a filosofía a un médico? 
 Presenta: Íñigo Nieto 

Médico. Radioterapia H. Meixoeiro

18.00 h.  Coloquio

18.30 h.  Descanso

19.00 h.  Enrique Echeburúa 
Saúde mental e benestar emocional na 
vida cotiá

 Presenta: Jesús Troncoso Souza 
Catedrático UVigo e director de ECIMAT                            

20.00 h.  Coloquio

20.30 h.  Final da xornada

Día 18
16.30 h.  Josep Toro 

Trastornos alimentarios: entre bioloxía e 
sociedade

 Presenta: Francisco Calvo 
Cardiólogo do Hospital Alvaro Cunqueiro

17.30 h.  Coloquio

PROGRama 



18.00 h.  Descanso

18.30 h.  Adolf Tobeña 
Placebos e curas milagrosas: neuroloxía 
das crenzas sanadoras

 Presenta: Carlos Núñez 
Publicista e deseñador

19.30 h.  Coloquio

20.00 h.  Descanso

20.15 h.  MESA REDONDA O embarazo subrogado 
 Adolf Tobeña, Benjamín Herreros e  
Josep Toro

            Modera: Ignacio Morgado

21.15 h.  Final da xornada

Día 19
17.00 h.  Ignacio Morgado  

A vaidade entre os profesionais
 Presenta: Xoán Rúa 

Notario do Carballiñoo

18.00 h.  Coloquio

18.30 h.  Descanso

19.00 h.  Manuel Toharia 
Ciencia e pseudociencia en medicina: 
¿vale todo?

 Presenta: José Antonio Rodríguez 
Químico. Exreitor da Universidade de Vigo                                         

20.00 h.  Coloquio

20.30 h.  Clausura XXIV Xornadas

ENTRADA DE BALDE ATA COMPLETAR A CAPACIDADE

Máis información:

www.galicias.com/agora  
www.vigocultura.org

Correo-e:  
xornadasaletheia@yahoo.es
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15,16,17 e 18 
de outubro de 2018

Ciencia,
filosofía e 
racionalidade

XXV XORNADAS
         DE FILOSOFÍA

Homenaxe a Jesús Mosterín
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Un oasis para a reflexión

Abel Caballero 
Alcalde de Vigo

Manter a curiosidade por todo o que incumbe á nosa existencia e 
asomarnos con espírito crítico ás diferentes áreas do saber son 
actitudes que deberiamos manter sempre vivas.

Nun momento no que algunhas persoas intentan que a Filosofía 
estea cada vez máis lonxe das aulas, a outras cústalles, ou 
mesmo lles asusta, preguntarse o porqué das cousas. Xornadas 
como estas son un oasis para a reflexión que non podemos 
desperdiciar. Un encontro que, en cada edición, nos anima a 
recuperar os fundamentos do pensamento occidental e a 
enfrontarnos aos retos éticos que nos presenta o futuro.

Nesta XXV edición, as xornadas homenaxean a Jesús Mosterín e 
a súa frutífera carreira. Catedrático de Lóxica e Filosofía da 
Ciencia, este filósofo dedicouse a temas tan diversos como a 
lóxica, a física cuántica, a loita contra a tauromaquia e a posbioéti-
ca. O seu libro “Ciencia, filosofía e racionalidade”, que dá título ao 
encontro, ofrece unha resposta a moitos interrogantes persoais e 
colectivos actuais compatible coa ciencia do noso tempo.

E é que hoxe, máis que nunca, a filosofía e a ciencia teñen que volver 
ser as dúas caras dunha mesma moeda, como o foron na época de 
Aristóteles e Platón. Non podemos esquecer, que os constantes 
avances da tecnoloxía e a ciencia, implican que se precise da 
mediación da filosofía e a súa vertente máis práctica, a ética.

Estas xornadas, que organizamos desde o Concello da man do 
Grupo Aletheia, estou seguro de que van resultar dun enorme 
interese tanto para estudantes e académicos como para todas 
aquelas persoas curiosas e intelixentes en xeral. 

Acudan a elas coa mente aberta e dispostos a embarcarse na 
aventura de pensar e no pracer de coñecer. Porque a filosofía, a 
ciencia e a racionalidade son dimensións humanas que nos 
incumben a todos e paga a pena esforzarmos por coñecelas e 
comprendelas.



Día 15: LUNS

Día 16: MARTES

Presenta: Uxia Blanco Iglesias, Concelleira de Igualdade 
do Concello de Vigo

Coa presenza de Úrsula Hōpping, viúva de Jesús Mosterín



Día 17: MÉRCORES 

Día 18: XOVES

ENTRADA DE BALDE ATA COMPLETAR A CAPACIDADE 

Máis información:

 



(UAB) (1980-2011). Actualmente é Catedrático Emérito Honorario na 
UAB. Visiting Professor e conferenciante invitado máis de 40 veces en 15 
países diferentes en varias universidades e centros de investigación nos 
cinco continentes. Investigador principal de máis de 20 proxectos 
financiados por axencias nacionais e internacionais. Autor de numerosas 
publicacións científicas, como Nature, Genetics, Evolution, Molecular 
Biology and Evolution, Journal of Evolutionary Biology, American 
Naturalist e Heredity. Editor dun libro e autor de 4 libros, entre os cales 
destaca “The Dynamic Genome: A Darwinian Approach” (Oxford Universi-
ty Press, 2011) que foi adoptado como libro de texto ou consulta priorita-
ria de diversos masters en Bioloxía e Xenética, como o de “ Genomic 
Arquitecture” na Universidade de Leiden (Holanda). 

de Historia da Ciencia no Departamento de Física Teórica da Universida-
de Autónoma de Madrid. Membro da Real Academia Española. En 2006 
foi elixido académico correspondente da Real Academia de Ciencias 
Exactas, Físicas e Naturais. En 2006 foi elixido membro correspondente 
da Académie Internationale d’ Histoire deas Sciences de París e en 2015 
académico pleno (membre effectif). Ten o Premio José Ortega e Gasset 
de Ensaio e Humanidades da Vila de Madrid, o Prisma da Casa das 
Ciencias da Coruña, o Premio Internacional de Ensaio Jovellanos, o 
Premio Nacional de Literatura na súa modalidade de Ensaio, o Premio 
Julián Marías á carreira científica en Humanidades da Comunidade de 
Madrid. Autor de máis de 400 traballos no campo da historia da ciencia e 
o ensaio, dos cales 47 son libros “maiores” e 15 como editor ou coordina-
dor. 
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Londres (1978). Desde 1994 é Catedrático de Historia da Ciencia no 
Departamento de Física Teórica da Universidade Autónoma de Madrid, 
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Adxunto (numerario) primeiro e Titular despois, na mesma Universidade. 
En marzo de 2003, foi elixido membro da Real Academia Española, para 
ocupar a cadeira de brazos “G” (leu o seu discurso de ingreso o 19 de 
outubro de 2003). Desde xaneiro de 2016 ocupa o cargo de Vicedirector. 
En decembro de 2006 foi elixido académico correspondente da Real 
Academia de Ciencias Exactas, Físicas e Naturais. En 2006 foi elixido 
membro correspondente da Académie Internationale d’ Histoire des 
Sciences de París e en 2015 académico pleno (membre effectif). En 2001 
recibiu o Premio José Ortega e Gasset de Ensaio e Humanidades da Vila 
de Madrid polo seu libro El Siglo de la Ciencia (Taurus 2000). En 2004 
recibiu o Prisma da Casa das Ciencias da Coruña ao mellor artigo de 
divulgación científica publicado en 2003 polo seu artigo “¿Para qué la 
ciencia?”, publicado en El País. En 2011 recibiu o Premio Internacional de 
Ensaio Jovellanos polo seu manuscrito La Nueva Ilustración: Ciencia, 
tecnología y humanidades en un mundo interdisciplinar, publicado 
posteriormente (Ediciones Nobel, 2011). En 2015 recibiu o Premio 
Nacional de Literatura na súa modalidade de Ensaio, polo seu libro El 
mundo después de la revolución. La física de la segunda mitad del siglo 
XX (Pasado & Presente 2014). En 2016 recibiu o Premio Julián Marías á 
carreira científica en Humanidades da Comunidade de Madrid. É autor de 
máis de 400 traballos no campo da historia da ciencia e o ensaio, dos 
cales 47 son libros “maiores” e 15 como editor ou coordinador. Foi 
Comisario de varias exposicións, a última COSMOS (Biblioteca Nacional, 
19 de abril-setembro de 2018). É director da colección de ensaio e 
divulgación científica “Drakontos” da editorial Crítica. 
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recibiu o Premio José Ortega e Gasset de Ensaio e Humanidades da Vila 
de Madrid polo seu libro El Siglo de la Ciencia (Taurus 2000). En 2004 
recibiu o Prisma da Casa das Ciencias da Coruña ao mellor artigo de 
divulgación científica publicado en 2003 polo seu artigo “¿Para qué la 
ciencia?”, publicado en El País. En 2011 recibiu o Premio Internacional de 
Ensaio Jovellanos polo seu manuscrito La Nueva Ilustración: Ciencia, 
tecnología y humanidades en un mundo interdisciplinar, publicado 
posteriormente (Ediciones Nobel, 2011). En 2015 recibiu o Premio 
Nacional de Literatura na súa modalidade de Ensaio, polo seu libro El 
mundo después de la revolución. La física de la segunda mitad del siglo 
XX (Pasado & Presente 2014). En 2016 recibiu o Premio Julián Marías á 
carreira científica en Humanidades da Comunidade de Madrid. É autor de 
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19 de abril-setembro de 2018). É director da colección de ensaio e 
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Oxford e Cambridge (RU). Traballa con diversas institucións de Bioética 
entre as que destaca o Instituto de Bioética e Humanidades Médicas, do 
que é codirector. Leva escrito máis trinta libros e numerosos artigos 
sobre temas que van da Filosofía da Relixión ata a Bioética, pasando por 
estudos sobre Wittgenstein. Libros como Hombres a la carta. Los 
dilemas de la Bioética (1998), La vida en nuestras manos (2000) o 
Principios de Bioética laica (2004) mostran os seus intereses filosóficos 
actuais. Os seus últimos libros titúlanse La vida buena (2010), El amor y 
sus formas (2011), No sufras más (La felicidad en la vida cotidiana) 
(2012), Ética erótica (2014). Recentemente escrribiu Memorias comillen-
ses (2016), La religión al descubierto (2016), ¿Van los perros al cielo? 
(2016) e Memorias desvergonzadas.
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 e conselleira do Consell Audovisual de Catalunya entre 2002 e 2008. 
Actualmente é presidenta da Fundació Víctor Grifols i Lucas e membro do 
Comité de Bioética de Cataluña. Foi presidenta do Comité de Bioética de 
España. Entre os seus libros destacan La imaginación ética, Virtudes 
públicas (Premio Espasa de Ensaio), Paradojas del individualismo, El 
siglo de las mujeres, La voluntad de vivir, Creer en la educación, El declive 
de la cidadanía, El gobierno de las emociones (Premio Nacional de 
Ensaio), Manual de civismo (en colaboración con Salvador Giner). En 
2008 foi galardoada co Premio Internacional Menéndez Pelayo. O seu 
último libro é Elogio de la duda (Arpa, 2016). Membro do Consello de 
Redacción das revistas  Isegoría  (do Instituto de Filosofía do Consello 
Superior de Investigacións Científicas e Letra Internacional.
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recibiu o Premio José Ortega e Gasset de Ensaio e Humanidades da Vila 
de Madrid polo seu libro El Siglo de la Ciencia (Taurus 2000). En 2004 
recibiu o Prisma da Casa das Ciencias da Coruña ao mellor artigo de 
divulgación científica publicado en 2003 polo seu artigo “¿Para qué la 
ciencia?”, publicado en El País. En 2011 recibiu o Premio Internacional de 
Ensaio Jovellanos polo seu manuscrito La Nueva Ilustración: Ciencia, 
tecnología y humanidades en un mundo interdisciplinar, publicado 
posteriormente (Ediciones Nobel, 2011). En 2015 recibiu o Premio 
Nacional de Literatura na súa modalidade de Ensaio, polo seu libro El 
mundo después de la revolución. La física de la segunda mitad del siglo 
XX (Pasado & Presente 2014). En 2016 recibiu o Premio Julián Marías á 
carreira científica en Humanidades da Comunidade de Madrid. É autor de 
máis de 400 traballos no campo da historia da ciencia e o ensaio, dos 
cales 47 son libros “maiores” e 15 como editor ou coordinador. Foi 
Comisario de varias exposicións, a última COSMOS (Biblioteca Nacional, 
19 de abril-setembro de 2018). É director da colección de ensaio e 
divulgación científica “Drakontos” da editorial Crítica. 
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recibiu o Prisma da Casa das Ciencias da Coruña ao mellor artigo de 
divulgación científica publicado en 2003 polo seu artigo “¿Para qué la 
ciencia?”, publicado en El País. En 2011 recibiu o Premio Internacional de 
Ensaio Jovellanos polo seu manuscrito La Nueva Ilustración: Ciencia, 
tecnología y humanidades en un mundo interdisciplinar, publicado 
posteriormente (Ediciones Nobel, 2011). En 2015 recibiu o Premio 
Nacional de Literatura na súa modalidade de Ensaio, polo seu libro El 
mundo después de la revolución. La física de la segunda mitad del siglo 
XX (Pasado & Presente 2014). En 2016 recibiu o Premio Julián Marías á 
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Mosterín, o único que ensinaba Lóxica na Universidade de Barcelona. 
Traballou no Departamento de Historia e Filosofía da Ciencia da Universi-
dade de Indiana (EE. UU.). En 1987 doutorouse no Departamento de 
Lóxica e Filosofía da Ciencia da Universidade de Barcelona cunha tese 
dirixida por Jesús Mosterín. Ese mesmo ano incorporouse como docente 
no Departamento de Filosofía (área de Lóxica e Filosofía da Ciencia) da 
UAB accedendo alí mesmo á cátedra en maio de 2004. 
Obra: Modelos de cambio científico. Prólogo de Jesús Mosterín. Barcelo-
na. Crítica, 1990. Introducción a la filosofía de la ciencia. Barcelona. 
Crítica, 1993. Vida, muerte y resurrección de la conciencia. Análisis 
filosófico de las revoluciones científicas en la psicología contemporánea. 
Barcelona. Paidós, 1999.

del comité ejecutivo de la European Brain and Behaviour Society (EBBS). 
Es autor del blog En las entrañas de la mente (en Investigación y Ciencia, 
la edición española de Scientific American), y de un centenar de trabajos 
sobre psicobiología y neurociencia cognitiva, publicados en revistas y 
libros nacionales e internacionales. Ha publicado tribunas y artículos 
científicos y de opinión en diarios como El País y La Vanguardia y en 
revistas culturales como Claves de la Razón Práctica. Es autor de 
Emociones e Inteligencia Social: Las claves para una alianza entre los 
sentimientos y la razón (Mina 2006 edición catalana y Ariel 2007 y 2010 
edición castellana) y de Cómo percibimos el mundo: una exploración de 
la mente y los sentidos (Ariel, 2012).
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Departamento de Física Teórica da Universidade Autónoma de Madrid, 
sendo previamente (entre 1983 e 1994) Profesor de Física Teórica 
Adxunto (numerario) primeiro e Titular despois, na mesma Universidade. 
En marzo de 2003, foi elixido membro da Real Academia Española, para 
ocupar a cadeira de brazos “G” (leu o seu discurso de ingreso o 19 de 
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En decembro de 2006 foi elixido académico correspondente da Real 
Academia de Ciencias Exactas, Físicas e Naturais. En 2006 foi elixido 
membro correspondente da Académie Internationale d’ Histoire des 
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recibiu o Prisma da Casa das Ciencias da Coruña ao mellor artigo de 
divulgación científica publicado en 2003 polo seu artigo “¿Para qué la 
ciencia?”, publicado en El País. En 2011 recibiu o Premio Internacional de 
Ensaio Jovellanos polo seu manuscrito La Nueva Ilustración: Ciencia, 
tecnología y humanidades en un mundo interdisciplinar, publicado 
posteriormente (Ediciones Nobel, 2011). En 2015 recibiu o Premio 
Nacional de Literatura na súa modalidade de Ensaio, polo seu libro El 
mundo después de la revolución. La física de la segunda mitad del siglo 
XX (Pasado & Presente 2014). En 2016 recibiu o Premio Julián Marías á 
carreira científica en Humanidades da Comunidade de Madrid. É autor de 
máis de 400 traballos no campo da historia da ciencia e o ensaio, dos 
cales 47 son libros “maiores” e 15 como editor ou coordinador. Foi 
Comisario de varias exposicións, a última COSMOS (Biblioteca Nacional, 
19 de abril-setembro de 2018). É director da colección de ensaio e 
divulgación científica “Drakontos” da editorial Crítica. 
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recibiu o Prisma da Casa das Ciencias da Coruña ao mellor artigo de 
divulgación científica publicado en 2003 polo seu artigo “¿Para qué la 
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Ensaio Jovellanos polo seu manuscrito La Nueva Ilustración: Ciencia, 
tecnología y humanidades en un mundo interdisciplinar, publicado 
posteriormente (Ediciones Nobel, 2011). En 2015 recibiu o Premio 
Nacional de Literatura na súa modalidade de Ensaio, polo seu libro El 
mundo después de la revolución. La física de la segunda mitad del siglo 
XX (Pasado & Presente 2014). En 2016 recibiu o Premio Julián Marías á 
carreira científica en Humanidades da Comunidade de Madrid. É autor de 
máis de 400 traballos no campo da historia da ciencia e o ensaio, dos 
cales 47 son libros “maiores” e 15 como editor ou coordinador. Foi 
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19 de abril-setembro de 2018). É director da colección de ensaio e 
divulgación científica “Drakontos” da editorial Crítica. 
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Psychiatry (University of London)  e nas Universidades de Groningen, Tel 
Aviv, Venecia e Córdoba (Arxentina), ademais de Centros de Investigación  
e Universidades españolas. Leva publicado 16 libros en catalán e en 
castelán, e máis de 200 artigos de investigación. Foi director do Departa-
mento de Psiquiatría e Medicina Forense da UAB durante vinte anos.  
Premio “Avui” 1991, de Periodismo; “Ciudad de Barcelona”, 1992, de 
Ciencia; “Serra i Moret” 1994, de Civismo; “Estudio General” 2004, 
Europeo de Divulgación Científica, 2004; “Serra d’Or” 2014, de Ensaio 
Científico. Libros recentes: “Mártires mortíferos: biologia del altruismo 
letal” 2004; “El cerebro erótico” 2006; “Cerebro y poder”, 2008; “Píldoras o 
Freud” 2012;  Devotos y descreídos: biología de la religiosidad”, 2014; “La 
pasión secesionista”, 2016; “Neuropolítica”, 2018.

 oficiais de Grao, Máster e Doutoramento. A súa actividade investigadora 
centrouse no estudo dos procesos psicobiolóxicos que participan nas 
adiccións, empregando modelos animais para esa tarefa. É coautor de 
numerosos traballos científicos publicados en revistas internacionais de 
prestixio e recibiu varios premios científicos polas súas achegas ao 
campo da investigacion básica en adiccións. Psicobiología de las 
adicciones. Editorial UNED-FUE. Madrid, 1999. Psicobiología de las 
drogas de síntesis. En: Ocio y Drogas de Síntesis. Plan Municipal de 
Drogodependencias (ed.). Diele Edicions. Valencia, pp. 28-45. Depósito 
legal: V- 3536-2004. Neuroadaptaciones producidas por el consumo y la 
abstinencia de cocaína. En: Aspectos Básicos y Clínicos sobre la 
Neurobiología de la Adicción. Monografías Dr. Antonio Esteve (nº 31).
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Londres (1978). Desde 1994 é Catedrático de Historia da Ciencia no 
Departamento de Física Teórica da Universidade Autónoma de Madrid, 
sendo previamente (entre 1983 e 1994) Profesor de Física Teórica 
Adxunto (numerario) primeiro e Titular despois, na mesma Universidade. 
En marzo de 2003, foi elixido membro da Real Academia Española, para 
ocupar a cadeira de brazos “G” (leu o seu discurso de ingreso o 19 de 
outubro de 2003). Desde xaneiro de 2016 ocupa o cargo de Vicedirector. 
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recibiu o Premio José Ortega e Gasset de Ensaio e Humanidades da Vila 
de Madrid polo seu libro El Siglo de la Ciencia (Taurus 2000). En 2004 
recibiu o Prisma da Casa das Ciencias da Coruña ao mellor artigo de 
divulgación científica publicado en 2003 polo seu artigo “¿Para qué la 
ciencia?”, publicado en El País. En 2011 recibiu o Premio Internacional de 
Ensaio Jovellanos polo seu manuscrito La Nueva Ilustración: Ciencia, 
tecnología y humanidades en un mundo interdisciplinar, publicado 
posteriormente (Ediciones Nobel, 2011). En 2015 recibiu o Premio 
Nacional de Literatura na súa modalidade de Ensaio, polo seu libro El 
mundo después de la revolución. La física de la segunda mitad del siglo 
XX (Pasado & Presente 2014). En 2016 recibiu o Premio Julián Marías á 
carreira científica en Humanidades da Comunidade de Madrid. É autor de 
máis de 400 traballos no campo da historia da ciencia e o ensaio, dos 
cales 47 son libros “maiores” e 15 como editor ou coordinador. Foi 
Comisario de varias exposicións, a última COSMOS (Biblioteca Nacional, 
19 de abril-setembro de 2018). É director da colección de ensaio e 
divulgación científica “Drakontos” da editorial Crítica. 
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Adxunto (numerario) primeiro e Titular despois, na mesma Universidade. 
En marzo de 2003, foi elixido membro da Real Academia Española, para 
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ciencia?”, publicado en El País. En 2011 recibiu o Premio Internacional de 
Ensaio Jovellanos polo seu manuscrito La Nueva Ilustración: Ciencia, 
tecnología y humanidades en un mundo interdisciplinar, publicado 
posteriormente (Ediciones Nobel, 2011). En 2015 recibiu o Premio 
Nacional de Literatura na súa modalidade de Ensaio, polo seu libro El 
mundo después de la revolución. La física de la segunda mitad del siglo 
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carreira científica en Humanidades da Comunidade de Madrid. É autor de 
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cales 47 son libros “maiores” e 15 como editor ou coordinador. Foi 
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