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Els joves s’enfronten a la “postveritat” 
 

La Filosofia segueix ben viva: més de 250 estudiants de Batxillerat analitzen la 
“manipulació dels fets”. La Jornada de Filosofia arriba aquest divendres, dia 15, a la 
9a edició. 
 

Girona.- El proper divendres 15 de desembre, 270 estudiants de 2n de Batxillerat de cinc 
Instituts de les comarques gironines celebren la “9a Jornada de Filosofia de Secundària”. 
Des de fa setmanes treballen en el campus virtual filoara.cat/jf17 sobre la temàtica 
d’enguany: “Viure amb la postveritat: fets i relats”. 

El programa de la Jornada inclou debats intercentres, presentació d’audiovisuals i 
comunicacions d’alumnes, una conferència i actuacions musicals. El programa – que es pot 
consultar al web - es desenvolupa a la Facultat de Lletres de la Universitat de Girona i 
l’Auditori de la Mercè. 

S’hi debaten qüestions com la influència de la tecnologia digital i de la comunicació en 
l’aparició de nous conceptes (“alternative facts”, “backfire effect”, etc.), així com la 
influència dels algorismes de Google o Facebook en la creació de noves “bombolles de 
fonts” i polarització de les ideologies, però també es cerquen solucions. L’actitud de fons és 
anar més enllà de l’actualitat immediata - social, educativa, política – per intentar proposar 
solucions a la gran pregunta: ¿existeix encara la veritat? O tots es redueix a les narracions 
que ens fabriquem... 

S’han estat preparant amb textos d’autors com Montaigne, Kant o Nietzsche, però també 
amb articles de Boghosian, Viver Burdeus i molts altres; també s’han consultat audiovisuals 
selectes de “TEDTalks” (Lynch), de la sèrie “Amb filosofia” o el reconegut “Veritats de 
mentida”, del “Sense ficció” (TV3). 

El dia 15 es farà un fòrum amb 22 equips d’alumnes, dels diferents Instituts, al voltant 
de la responsabilitat que cadascú té davant de la construcció d’un món de postveritat. A la 
segona part de la Jornada, a més dels guardons a les millors comunicacions d’alumnes, 
hi haurà una ponència  impartida pel prof. Nemrod Carrasco (UB) amb el títol 
“Mentides, ficcions i deliris: benvinguts a la postveritat”. 

Aquesta iniciativa sorgeix d’un Grup de treball de professors de Filosofia, amb el suport de 
la Càtedra Ferrater Mora, del CRP del Departament d’Ensenyament, dels Ajuntaments de 
Girona i de Salt i de diverses cases editorials. 
 

 

Cartell promocional adjunt. Clips de vídeo a: https://vimeo.com/album/2572403  

Més informació disponible també al web http://filoara.cat  
 

Contacte per a entrevistes, imatges, assistir a l’acte, etc.: 
Xavier Serra (fserra22@xtec.-cat) 
Mòbil i WhatsApp: 678388384 

Girona, 12/12/17 
 

 


