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El debat sobre la justícia interessa als joves 
 

Girona/Salt.- Tres Instituts públics de Girona i Salt, amb la co l·laboració de la 
Facultat de Lletres de la Universitat de Girona, de dicaran un matí sencer a 
debatre presencialment sobre la necessitat de la ju stícia en la nostra societat. 

L’activitat és promoguda des dels Departaments de F ilosofia dels Instituts 
Montilivi, Xifra i Espriu, i assumeix a Girona i Sa lt les bones pràctiques 
acadèmiques iniciades ja fa uns anys a l’Alt Empord à. 

Més de 130 joves participants es trobaran el proper  13 de desembre al Campus 
del Barri Vell de la Universitat. Compten amb el su port de diferents ens públics i 
privats. 

Des de fa setmanes ja estan treballant online, des d’una plataforma Moodle, a l’adreça 
filo.segirones.cat . Allà es troben, poden llegir fragments d’obres de Plató i d’altres 
autors, accedeixen a imatges i textos de l’“Antígona” de Sòfocles o a programes 
emesos per TV3 així com una selecció de cursos MOOC en anglès. 

Prèviament, a més de l’estudi dels autors grecs del programa de 2n de Batxillerat, han 
debatut la temàtica a classe i disposen de textos i referències orientatius. Actualment 
preparen les seves aportacions per a la trobada del 13 de desembre. 

El programa del divendres 13 desembre  inclou un cinefòrum al voltant de la recent 
pel·lícula biogràfica “Hannah Arendt” (Von Trotta, 2102), la presentació de 
comunicacions d’alumnes i una conferència del Prof. Joan Manuel del Pozo, de la 
Universitat de Girona, amb el títol “La dura batalla de la justícia, des dels grecs”. 
Completarà aquesta Jornada de reflexió i treball una interpretació musical a càrrec de 
joves estudiants. 

Aquests alumnes de 2n de Batxillerat compartiran punts de vista amb l’alumnat d’altres 
centres educatius i també amb qui vulgui aportar les seves opinions, ja sigui al Campus 
virtual o a les xarxes, amb l'etiqueta #filojornada 

Aquesta activitat està vinculada a la celebració internacional del Dia Mundial de la 
Filosofia , promoguda arreu del món per la UNESCO, al voltant del tercer dijous de 
novembre, data de la mort de Sòcrates. 

L’ensenyament de la filosofia és una àrea docent essencial en la formació 
preuniversitària, que es troba 
actualment menyspreada per 
fanatismes cientistes i també per 
opcions polítiques com les de la recent 
LOMCE, que la vol suprimir 
pràcticament del pla d’estudis. Amb 
aquesta Jornada contribueix es 
col·labora a posar en relleu la seva 
actualitat i necessitat. 
 


