
 

Nota de premsa (2) 
 

Es possible copiar la 
nostra personalitat? 
 

La sèrie de TV3 “Merlí”, amb les seves llums i ombres, ha posat de moda la reflexió 
filosòfica. Aquest divendres, dia 16, dos-cents cinquanta joves troben a Girona per a 
reflexionar sobre la condició humana. 
 

Girona, 14.- Dos-cents cinquanta estudiants de 2n de Batxillerat de sis centres educatius 
de les comarques gironines es reuniran aquest divendres, 16 de desembre, a la Universitat 
de Girona, per debatre sobre passat, present i futur de l’evolució humana. Es tracta de la 
vuitena Jornada de Filosofia de Secundària que, enguany, tracta de “Què ens fa humans?”. 

La primera part, a la Facultat de Lletres, a la UdG Barri Vell, permetrà un debat sobre la 
identitat, l’experiència i el futur de l’ésser humà. Al voltant d’un dels episodis de “Black 
Mirror” (de Channel Four) debatran qüestions com: és possible fer una còpia de la nostra 
personalitat? Per què no es pot estimar un robot? Què ens fa ser qui som? 

Els grups de treball estan formats per alumnes dels sis centres, organitzats en 15 equips. 
També debatran, i presentaran en públic les seves conclusions sobre: ¿en quina mesura 
nosaltres fem servir la tecnologia per a modificar l’experiència? O si ¿la realitat artificial pot 
fer la nostra vida més feliç i satisfactòria?  

Prèviament s’haurà estrenat un audiovisual realitzat per alumnes dels Instituts Campalans 
(d’Anglès) i Espriu (de Salt). La primera part es conclourà amb un esmorzar de treball al 
Claustre de Lletres. 

La Jornada continuarà a l’Auditori de la Mercè, amb una conferencia del professor Oriol 
Ponsatí-Murlà, la lectura de les comunicacions guardonades i una actuació musical amb 
intervencions d’alumnes d’alguns dels Instituts participants. Els alumnes premiats reben un 
lot de llibres, dispositius electrònics i una invitació per visitar i participar en “workshops” al 
Parc Tecnològic de Barcelona. 

L’activitat es pot seguir des de la web oficial de la Jornada, a filo.segiornes.cat/jf16 . Des de 
fa 8 anys s’organitza aquesta Jornada en ocasió del Dia Mundial de la Filosofia, convocat 
per la Unesco, que oficialment se situa a finals de novembre. En els diferents edicions hi 
han passat cap a dos mil cinc-cents alumnes de 2n de Batxillerat de 15 diferents Instituts. 

 

 Anterior comunicat: https://dl.dropboxusercontent.com/u/5691137/ISE/11-
Proj/JF2016/161212-JF16-nota01.pdf 

 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, 15 desembre 2016 
 


