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Acta 05/2020-21  

Nucli Paulo Freire (17 de febrer de 2021) 

Assistents: Miquel Blanch, Joan Colomer, Salomó Marquès, Javier Uriarte, Montse 

Bofill i Pere Soler.  

Lloc: Aula 270 de la Facultat d’Educació i Psicologia. 

 

Pandèmia i drets democràtics 

Per a la sessió d’avui s’havia convidat a Javier Uriarte, metge, i Marco Aparicio, 

professor de dret constitucional a la UdG, per tal d’aprofundir en l’impacte que la 

pandèmia ha tingut en els drets democràtics. A darrera hora Marco Aparicio no ha 

pogut venir a la reunió i finalment s’ha fet la sessió a partir de l’aportació de Javier 

Uriarte.  

En una primera part Javier exposa què és un virus, un coronavirus, com evoluciona i es 

propaga aquest i com ha impactat al llarg de la història. L’exposició compte amb 

material de suport que porta a l’aula i amb el text que prèviament ha tramès “Revisió de 

la grip 2019-2020: L’escenari d’una nova història econòmica. ADN, infecció i grip”. En 

una segona part hi ha debat entre eles assistents i s’acaba amb l’exposició d’algunes 

dades i consideracions per tenir presents a l’hora d’interpretar la situació actual.  

 

Escola d’Adults de Girona 

En Miquel exposa breument la mobilització que s’està fent en suport a la directora i els 

actes previstos que hi ha.  

 

Diari de l’Educació 

En Miquel fa saber que ja s’ha tramès l’article del mes de febrer al Diari de l’Educació i 

que, tal com vam acordar, ha fet pública la situació que ha patit el CFA de Girona. El 

calendari de publiació al Diari de l’Educació que es va revisar el desembre va establir el 

següent ordre en els mesos que resten: Març: Sebas Parra; Abril: Pere Soler; Maig: 

Juan González; Juny: Josep Miquel Palaudàrias; Juliol: pendent.   
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Diario de la Educación 

En la reunió del mes de desembre en Xavier ens feia saber que en l’assemblea de l’IPF 

d’Espanya es va fer la proposta que l’IPF podria endegar una col·laboració periòdica 

amb el Diario de la Educación. Es va acordar que Pedro Badía, de CC.OO., i Pep 

Aparicio, de l’Institut, farien les gestions oportunes. Que en cas de concretar-se la 

proposta es demanaria la col·laboració de tots els Nuclis territorials de l’IPF.  

La proposta s’ha concretat i han demanat al NPF de la UdG la col·laboració amb un 

article el mes de maig o juliol. En Pere explica que, de moment, se’ls ha dit que poden 

comptar-hi i que concretin el mes que els interessa. Acordem que en la propera reunió 

en parlarem.  

 

PROPERA REUNIÓ: 

dimecres, 17 de març de 2021, a les 18,00 hores 

a l’aula 251 de la Facultat d’Educació i Psicologia 
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