
PRESENTACIÓ 
 
El Seminari Hannah Arendt és fruit de la col·laboració entre el 
Seminari Filosofia i Gènere (vinculat al Grup de Recerca 
Consolidat Creació i Pensament de les Dones), la Biblioteca 
Antonio Martín i el Programa Municipal de les Dones. 
 
L’objectiu és contribuir a la recuperació de l’obra i del 
pensament de les dones al llarg de la història, i posar-lo a 
l’abast de tota la població. Les dues sessions del Seminari 
estaran dedicades a oferir un perfil de la figura i del 
pensament d’aquesta teòrica de la política, Hannah Arendt 
(1906-1975)  
 
A les darreres dues dècades l’interès pel pensament de la 
Hannah Arendt ha crescut. Actualment,  són conegudes i 
elogiades la seva aposta per pensar la condició humana i la 
política a partir de la categoria de natalitat, la seva anàlisi 
dels règims totalitaris, l’escandalosa tesi de la banalitat del 
mal, les seves reflexions entorn de la república i al tresor 
perdut de la tradició revolucionària. Es podria dir que, a més 
de cent anys del seu naixement, ens trobem de ple en un 
procés de normalització d’un pensament no domesticable ni 
fàcilment reductible als llocs comuns del discurs 
contemporani.   
 
Alba Bou Jordà 
Regidora de les Dones, març 2014 
 
 

 
 
Seminari: HANNAH ARENDT 
 
Dimecres, 12 de març, passi de la pel·lícula Hannah Arendt de 
Margarethe von Trotta (2012) al cinema Capri del Prat, a les 10 h, 
i 18 h i a les 20 h. (sessió de Cine Club, en VOSE). Més informació 
a www.patrimonicultural.elprat.cat 
 
Programa dues sessions del Seminari 
 
Dijous,13 de març, de 18 a 20 h 
Divendres, 14 de març, de 18 a 20 h 
Lloc:  sala d'actes Biblioteca Antonio Martín, al Cèntric 
Espai Cultural, plaça de Catalunya, 39-41. El Prat de 
Llobregat 
 
Programa 
1a sessió: «Hannah Arendt, un pensament sense baranes»  
2a sessió: «La comprensió del present» 
 
A càrrec de: Fina Birulés i Stefania Fantauzzi, 
investigadores del Seminari Filosofia i Gènere, vinculat al 
Grup de Recerca Consolidat Creació i Pensament de les 
Dones de la Universitat de Barcelona. 
 
Ludoteca infantil (de 3 a 12 anys) prèvia demanda a 
dones@elprat.cat o b.prat.am@diba.cat  
 



Es lliurarà certificat d'assistència a les persones que ho 
demanin 



Lloc de celebració: 
 
Sala d'actes Biblioteca Antonio Martín  
Cèntric Espai Cultural 
Plaça de Catalunya, 39-41 
08820 - El Prat de Llobregat 
 
 
 
 
 
Organitza: 
Programa Municipal de les Dones   
 @DonesdelPrat 
 
 
 
 
 
Col·labora: 
 

  
 
GRC Creació i Pensament de les Dones 
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