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Estudiants de Batxillerat de 3 
Instituts gironins celebren el 
“Dia d’Europa” amb una 
Jornada acadèmica. 
Presencialment, a Salt, i “online”, a Internet 
 

Fa cent anys que va acabar la “Gran Guerra”: els 
nostres batxillers ho analitzen 
 

L’11 de novembre es commemora el primer centenari de l’armistici de Compiègne: 
una aturada de las massacres de la Primera Guerra Mundial que va anar seguida de 
diferents Tractats de pau. Tot i així, ja es flairava la Segona Guerra mundial. La “Gran 
Guerra” (1914-18) va ser la primera on la maquinària es posà totalment al servei de 
l’aniquilació d’éssers humans (obusos, gasos, etc.).  
Els joves del s. XXI ho estan estudiant a fons...: Com és possible la guerra? Com es 
construeix la pau? 
 

Salt, 2 maig.- El proper divendres, 4 de maig, els alumnes de 1r de Batxillerat de tres 
Instituts de les comarques gironines celebren la 9a “Jornada acadèmica del Dia d’Europa”. 
Des de fa setmanes treballen en el campus virtual filoara.cat/de18 sobre la temàtica 
d’enguany: “Valors democràtics a cent anys de la Gran Guerra”. 

El programa d ela Jornada – que es desenvolupa a l’Auditori de la Factoria Cultural Coma 
Cros, a Salt - inclou debats intercentres, presentació d’audiovisuals i comunicacions 
d’alumnes, una conferència i actuacions musicals. 

S’hi debatrà sobre conceptes com pàtria, heroisme, paraula, deure, valors... i també 
propaganda, odi, venjança. S’hi farà una anàlisi del documental ”1914-18: el soroll i la 
fúria”, del prestigiós director francès Jean-François Delassus. Els estudiants porten 
setmanes treballant aquesta temàtica tan des d’una perspectiva filosoficoètica com també 
política i social. 

El divendres 4 es plantejaran sengles fòrums de debat amb 10 equips d’alumnes de 
diferents centres, de Salt, Cassà i Anglès, al voltant de diferents eixos: a) “Podem canviar 
el món?”; b) “Les actituds que és possible millorar”; i c) “El valors democràtics, col·lectius i 
personals”. A més dels guardons a les millors comunicacions d’alumnes, es compta amb 
una ponència, impartida pel prof. Josep-Maria Terricabras, de la Universitat de Girona: 
“Valors per a canviar el món”. 

Aquesta iniciativa sorgeix d’un Grup de treball de professors de Filosofia, amb el suport de 
l’Oficina “Europe Direct”, el Departament d’Ensenyament, l’Ajuntament de Salt i de diverses 
cases editorials. 
 

 

− Cartell promocional i programa adjunt 

− Més informació disponible també al web http://filoara.cat/de18  
 

Contacte per a entrevistes, imatges, l’acte, etc.: Xavier Serra fserra22@xtec.cat / 
678388384

 


