
 

Nota de premsa 
 

Els éssers humans: passat, present i futur 
 

La Filosofia està de moda: 250 estudiants de Batxil lerat aprofundeixen en el 
“transhumanisme”. La Jornada de Filosofia arriba aq uest divendres a la 8a edició. 
 

Girona.-  El proper divendres 16 de desembre, més de 250 estudiants de 2n de Batxillerat 
de sis Instituts de les comarques gironines celebraran la “8a Jornada de Filosofia de 
Secundària”. Des de fa setmanes treballen en el campus virtual filo.segirones.cat/jf16 sobre 
la temàtica d’enguany: “Què ens fa humans? Deixa-m’ho pensar!”. 

El programa de la Jornada inclou debats intercentres, presentació d’audiovisuals i 
comunicacions d’alumnes, una conferència i actuacions musicals. El programa es 
desenvolupa a la Facultat de Lletres de la Universitat de Girona i al Teatre Municipal. 

S’hi debaten qüestions com l’evolució dels humans, la possibilitat de convivència amb 
cíborgs o amb màquines capaces d’aprendre, les característiques essencials de l’ésser 
humà o les fronteres en la seva manipulació. S’han estat preparant amb textos d’autors 
com Damasio o Carbonell, audiovisuals selectes dels “TEDTalks”, de la sèrie “Amb 
filosofia” (TV3), o de “Black Mirror” (Channel 4). També han valorat el recent treball de 
Yann Arthus-Bertrand, “Human” (2015), l’exposició “+Humans” (CCCB) o propostes 
trencadores com el sorprenent “2045 Avatar Project”. 

El dia 16 es farà un fòrum amb 15 equips d’alumnes, intercentres, al voltant de si es pot 
reconstruir una personalitat a partir del rastre que deixem en les xarxes socials i l’activitat 
digital. A la segona part, a més dels guardons a les millors comunicacions d’alumnes, hi 
haurà una conferència impartida pel prof. Oriol Ponsatí-Murlà (UdG) amb el títol “La 
mentida que ens humanitza”. 

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://filo.segirones.cat/jf16 
 

Contacte  per a entrevistes, imatges, assistir a l’acte, etc.: 
Xavier Serra 
Mòbil i WhatsApp: 678388384 

Girona, 12 desembre 2016 
 

 


