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Els amics, són per sempre? 
 

Aquesta és una de les preguntes “filosòfiques” que intentaran resoldre més de 250 
estudiants de Batxillerat a Girona el dia 14. La “Jornada de Filosofia de Girona” 
arriba aquest divendres, 14/12/18, a la seva 10a edició. 
 
Girona.- El proper divendres 14 de desembre, casi 270 estudiants de 2n de Batxillerat de 
sis Instituts de les comarques gironines (Cassà, Vilablareix, Amglès i tres de Girona: 
Xifra, Santa Eugènia i Rahola) celebren la “10a Jornada de Filosofia de Secundària”. Des 
de fa setmanes treballen en el campus virtual filoara.cat/jf18 sobre la temàtica 
d’enguany: “Amistat, per a què?” 
El programa de la Jornada inclou debats intercentres, presentació d’audiovisuals i 
comunicacions d’alumnes, una ponència magistral i actuacions musicals. El programa – 
que es pot consultar al web - es desenvolupa a la Facultat de Lletres de la Universitat de 
Girona i a l’Auditori de la Mercè. 
Enguany s’estudia el sentit de l’amistat, els seus límits i la seva presència, necessària  
tan per a la convivència com per a assolir la felicitat. L’objectiu de la Jornada – activa 
online des de fa setmanes – és promoure el diàleg i el debat reflexiu i intel·ligent. Els 
mateixos alumnes s’ocupen de l’staff, de la promoció i de que tot funcioni d’allò més bé. 
Han estat analitzant textos clàssics, de Plató, Aristòtil, Epicur o Ciceró, sobre aquesta 
temàtica, però també les aportacions específiques de Tomàs d’Aquino, Montaigne La 
Rochefoucauld, Kant, Nietzsche o Derrida. Un autèntic treball congressual preuniversitari.  
Entre els documents audiovisuals que s’analitzaran hi ha l’episodi “L’amistat” del 
programa “Amb filosofia” (TV3), fragments de “Merlí” o també la pel·lícula de cinema 
independent nord-americà, “The Kings of Summer” (Vogt-Roberts, 2013). 
El dia 14 es farà un megafòrum amb 21 diferents equips d’alumnes, dels diferents 
Instituts, al voltant de l’origen i els límits de l’amistat. A la segona part de la Jornada, a més 
dels guardons a les millors comunicacions d’alumnes, hi haurà una ponència 
impartida pel prof. Ramon Alcoberro (UdG) amb el títol "L'amistat: d'Epicur al temps de 
les fake news". 
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, de l’Ajuntament de 
Girona de diverses cases editorials. 
 

 

Cartell i programa adjunts. Clips de vídeo a: http://vimeo.com/album/5609829  
Més informació disponible també al web http://filoara.cat/jf18   
 

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