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Acta 01/2020-21  

Nucli Paulo Freire (16 de setembre de 2020) 

Assistents: Sebas Parra, Pere Soler, Mon Marquès, Joan Colomer, Josep Miquel 

Paluadàrias, Miquel Blanch i Xavier Besalú. 

Lloc: Terrassa del Bar Campus (plaça sant Domènec), a la vista de les restriccions que 

imposa la Facultat i del nombre de persones presents. 

 

Número 29 de rizoma freireano “Educació popular, ciutadania i procés 

d’autodeterminació català: difusió i presentació 

Difusió: tots els col·laboradors i intermediaris del número ja han rebut l’enllaç. A més, 

tots els membres del Nucli l’hem fet arribar a tants amics i coneguts com hem pogut. 

En general, la valoració que fem del contingut del número és molt bona, més tenint en 

compte les circumstàncies en què s’ha hagut de dur a terme. En Sebas comenta que li 

hauria agradat algun article d’algun dels intel·lectuals espanyols que s’ho han mirat de 

lluny sense posicionar-se al respecte; en Xavier lamenta que finalment no s’hagi pogut 

comptar amb l’article de Ramón Grosfoguel... 

A partir d’ara, hem quedat que entre tots miraríem de seguir fent-ne difusió. En 

concret, dins de la UdG estaria bé poder-lo fer arribar al professorat del Departament 

de Pedagogia i es podria estudiar la manera de fer-lo arribar també als estudiants (no 

n’hem parlat massa, però per raons evidents aquesta feina tocaria a en Pere...). 

Igualment, convé fer-la arribar als partits que estan pel dret a decidir (Junts per 

Catalunya, PdCAT, CUP, ERC, Comuns...) i a l’ANC, Òmnium Cultural i ADAC (tampoc 

n’hem responsabilitzat ningú en concret, però potser ho podria fer en Sebas...). I als 

diaris catalans i algunes revistes: El Punt/Avui, Diari de Girona, Ara, La Vanguàrdia, El 

Periódico, El País; L’Avenç, La Directa, Serra d’Or, La República...; i alguns diaris i 

revistes digitals: Eldiario.es, Vilaweb, Público, Rebelión, Sin Permiso... (d’aquesta feina 

se n’ocuparà en Xavier). 

Pel que fa a la presentació pública del número, en Sebas va fer la proposta següent: 

“dijous 1 d’octubre, amb la participació dels articulistes i la col·laboració de Girona 

Vota”. En parlem condicionats per la pandèmia que complica molt els actes públics. 

Finalment proposem una doble opció alternativa: 

- Fer la presentació el dilluns 5 d’octubre conjuntament amb Girona Vota, que 

cada dilluns organitza una concentració a la plaça del Vi. En Sebas farà la gestió 

al més aviat possible. Si és el cas, deixaríem el gruix de l’organització a les seves 

mans i naturalment hi convidaríem tots els articulistes que hi poguessin assistir 

i algú del Nucli (Sebas o Pere) en faria la presentació. 
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- Si la proposta anterior no tira endavant, la faríem el dijous dia 1 d’octubre a la 

Sala de Graus de la Facultat (en Pere en farà la reserva, per si de cas), si pogués 

ser al matí o sinó a la tarda. En aquest cas, a la presentació hi podrien assistir 

només 20-30 persones, però es podria fer  amb streaming, de manera que l’acte 

podria ser seguit per molta més gent, si els ho féssim saber. A l’acte hi 

participaria un del coordinadors del número i els col·laboradors que hi 

poguessin ser, singularment en Benet Salellas, en Josep M. Terricabras i algun 

estudiant del Sindicat d’Estudiants dels PP.CC. 

Un cop resolt el dilema, ens haurem de posar de ple a l’organització i difusió d’aquest 

acte de presentació, doncs tant l’1 com el 5 d’octubre són a tocar! 

 

“La força del coneixement. Crònica de 40 anys de l’educació d’adults a les 

comarques gironines”. Presentació del llibre de Mai Garcia Breton i Sebas 

Parra 

En Sebas explica que la publicació del llibre va a bon ritme. Que a través de verkami 

han cobert ja una part important del finançament, tot i el cost de l’edició. Malgrat això, 

es demana de fer-ne la màxima difusió per tal de culminar amb èxit el projecte: 

https://www.verkami.com/projects/26913-la-forca-del-coneixement. En Pere exposa 

que hi ha oberta una doble via de finançament per part de la UdG: la convocatòria del 

Consell Social, que es descarta vista l’experiència anterior; i la convocatòria de la 

Facultat d’Educació i Psicologia, a la qual vam participar ja l’any passat amb prou èxit. 

En Pere explica que hi ha temps per participar-hi fins a finals de desembre i, per aquest 

motiu, decidim no fer-ho de moment a l’espera de si el finançament es pot resoldre per 

una altra via. Aquesta altra via és la que expliquen en Sebas i en Mon: des del Servei de 

Publicacions de la UdG (Anna Cabanyes) se’ns ha dit que podem comptar amb una 

ajuda (total o parcial, depenent del cost total de l’edició). Ells mateixos faran les 

gestions oportunes al més aviat possible i així sabrem si cal presentar-se o no a la 

convocatòria de la Facultat. Si tot surt com està previst, en Sebas proposa de regalar el 

llibre a tots els mestres d’adults de les comarques de Girona, als estudiants d’Educació 

Social que fan l’assignatura d’Educació Permanent i als assistents a les presentacions... 

La resta es podria vendre al preu de 5 euros. 

Pel que fa a la presentació, en Sebas proposa el següent: Fer-la el “dijous 5 de novembre 

(o qualsevol dia de la setmana del 2 al 5). Al local de la zona Torre Alfons XII? A la 

FEP? A la biblioteca Iu Bohigas de Salt?”. 

En parlem i acordem una proposta triple: 

- Fer una roda de premsa el dijous 5 de novembre a Torre Alfons XII, a les runes 

que resten de la barraca on es va fer la primera experiència d’educació d’adults 

que relata el llibre. Es faria al matí, a les 12, per exemple, amb la participació 
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dels autors, convidant-hi també els protagonistes d’aquella experiència i amb la 

participació exclusiva dels diversos mitjans de comunicació gironins. 

- La presentació pròpiament dita es faria el mateix dia 5 de novembre, a les 6 o 

les 7 de la tarda, al Centre Cívic de Font de la Pólvora/Vilaroja (en Miquel farà la 

gestió i la reserva). En aquest cas hi participarien els autors i la presentació es 

podria encarregar a en Joan Colomer, la Dolors Magret o en Miquel Blanch. 

- També es podrien fer dues presentacions més: una a Salt (en aquest cas, sembla 

que la biblioteca Iu Bohigas organitzaria l’acte) i una altra a la Facultat (per 

això, caldria parlar-ne amb el deganat). Tindrem temps d’acabar-ho de lligar a 

la reunió del mes d’octubre... 

 

Programació del curs 2020/2021 

En Miquel, d’acord amb l’encàrrec que li vam fer a la reunió de juliol, porta una 

proposta escrita de “Cercles de Lectura 2020-21”: 

- 21 d’octubre: El procés: Educació popular, ciutadania i procés 

d’autodeterminació. 

- 20 de gener: Pandèmia i drets democràtics. 

- 14 d’abril: Emergència climàtica. 

- 16 de juny: Revolució digital/Quim Franch/Feministes/Recuperem la 

Universitat Pública... (per decidir). 

En Sebas, per la seva banda, també havia proposat per escrit fer el mes de desembre un 

“debat entorn del tema Covid19 i Educació: un primer balanç a les terres gironines, a 

càrrec de persones rellevants dels sectors salut i educació...”. 

A la vista de tot plegat acordem que, en la mesura del possible, mirarem de fer els 

debats públics després d’haver-ne parlat dins del Nucli, de manera que una primera 

programació provisional del curs podria quedar de la manera següent: 

 - 5 o 1 d’octubre: presentació de rizoma freireà 29: Educació popular, 

ciutadania i procés d’autodeterminació. Plaça del Vi o Facultat d’Educació 

i Psicologia. 

- 21 d’octubre: Cercle de Lectura a partir del rizoma freireà 29: Educació 

popular, ciutadania i procés d’autodeterminació. Hi convidarem en Benet 

Salellas (hi contactarà en Miquel) i, si no pot, en Josep M. Terricabras (hi 

contactaria, si és el cas, en Mon). L’article escollit per fer el cercle de 
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lectura és el d’en Benet Salellas: http://www.rizoma-freireano.org/per-fer-

una-truita.  Responsable: Miquel 

- 5 de novembre: roda de premsa i presentació del llibre La força del 

coneixement. Crònica de 40 anys de l’educació d’adults a les comarques 

gironines. Torre Alfons XII i Centre Cívic Onyar de Font de la Pólvora-

Vilaroja. 

- 18 de novembre: reunió ordinària de planificació i organització. 

- 16 de desembre: reunió ordinària? (per concretar). 

- 20 de gener: Cercle de Lectura sobre Pandèmia i drets democràtics. En 

Miquel ha proposat diferents documents al respecte i no es concreta la 

persona convidada. Responsable: Pere. 

- Mes de febrer (data, lloc i participants sense concretar): Debat públic 

sobre Covid19 i Educació: un primer balanç a les comarques gironines. 

- 17 de febrer: reunió ordinària. 

- 17 de març: reunió ordinària? (per concretar). 

- 14 d’abril: Cercle de Lectura sobre Emergència climàtica. En Miquel ha 

proposat alguns documents al respecte i de convidar en Jordi Navarro. 

Responsable: Josep Miquel. 

- Mes de maig (data, lloc i participants per concretar): Debat públic sobre 

Emergència climàtica. 

- 19 de maig: reunió ordinària? (per concretar) 

- 16 de juny: Cercle de Lectura sobre Feminismes. El curs passat vam parlar 

de convidar-hi la Najat-el-Hachmi... Responsable: Xavier. 

- Segona quinzena de juny o primera del juliol (data, lloc i participants per 

concretar): Debat públic sobre Feminismes. 

- Mes de juliol: darrera reunió del curs del Nucli (data i lloc per concretar). 

 

Documentals 

El curs passat vam quedar de programar un cicle de documentals de tema educatiu, que 

va quedar avortat per la pandèmia i el confinament. Aquest curs el volem recuperar. 

Parlem de 5 documentals: 
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- “Encara som vius. Aproximació a l’obra de Joaquim Franch”, de Julio Suárez-la 

Guerrilla Comunicacional. 

- “Una mirada, un compromís i una lluita. Dolors, una mestra d’adults”, de 

Miquel Blanch i Pep Caballé. 

- “El retratista”, d’Alberto Bougleux i Sergi Bernal, sobre el mestre Benaiges. 

- “Un año más”, de Julio Suárez.LGC Films, sobre Paco Bernal. 

- “Mon Marquès: el combat de la memòria”, de Julio Suárez-la Guerrilla 

Comunicacional. 

Es discuteixen diverses possibilitats i optem per la que ofereix més garanties, que és la 

d’inserir el cicle en la programació del Cinema Truffaut, ja que ells mateixos 

s’ocuparien de gairebé tot. En Sebas i en Juli hi contactaran per fer-los la proposta. 

Sinó hi ha l’alternativa que en Mon en parli amb en Guillem Terribas. La posada en 

escena de cada sessió seria: introduir el tema amb una o dues persones vinculades al 

documental i un/a membre del Nucli, passar el documental/video i debat final. 

 

Presentació de llibres 

En Miquel ha fet també una proposta de presentació de llibres per aquest curs. Però 

constatem que del llibre “Pedagogia de l’oprimit. Paulo Freire 50 aniversari” ja en 

queden molt pocs exemplars; que de “La força del coneixement” ja n’hem previst 

diverses presentacions; que del llibre “Una veu de l’exili”, des de la Guerrilla 

Comunicacional només han parat de fer presentacions per la pandèmia... De manera 

que no sembla pas que hàgim de preveure res al respecte. Quedaria la presentació de 

l’”Agenda Llatinoamericana 2021” a la Facultat, però vistes les circumstàncies i 

constrenyiments del curs universitari, optem per fer saber a en Jordi Planas que no ens 

veiem capaços d’organitzar-ho com caldria... 

 

Suplement Aula del Diari de Girona 

Els articles a publicar al suplement Aula del Diari de Girona. En Josep ens ha fet saber 

que la Pili Turon deixa la coordinació del Suplement (no sabem si perquè canvia de 

feines o perquè deixa el Diari), cosa que no en garanteix la continuïtat. Esperarem a 

saber com queda la cosa... Si el tema es resol positivament,caldrà fer la programació 

dels articles, saben però que el primer l’escriuria en Mon Marquès, tal i com vam 

quedar el juliol passat. Per altra banda, en Josep Miquel ens fa saber que el Diari de 

Girona va acabar publicant el seu article, tot i que no dins del Suplement, que no va 

aparèixer durant la pandèmia. Se li demana que ens el faci arribar a tots i en Pere 

s’ocuparà de posar-lo al web amb els altres. 
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Si la cosa no va endavant, en Sebas fa una proposta alternativa: al web de la Guerrilla 

Comunicacional cada setmana, fins ara, es publicava un article d’opinió (a partir d’ara, 

sembla que serà quinzenalment). Ens ofereix la possibilitat de publicar periòdicament 

articles en aquesta pàgina... Es planteja encara una altra alternativa: publicar al Diari 

de l’Educació, be sigui periòdicament, amb un calendari establert, o bé amb un blog 

propi com tenen altres entitats. Quedem que en Josep Miquel contactarà amb el seu 

responsable, Víctor Saura, per tal d’esbrinar si seria possible i de quina manera. 

D’aquestes dues alternatives, decidim prioritzar la del Diari de l’Educació (sempre a 

l’espera de com quedi la col·laboració amb el Diari de Girona). 

 

Aspectes organitzatius 

En Xavier proposa que tots plegats considerem en Pere com a coordinador del Nucli. 

No només perquè és l’únic que resta en actiu a la Facultat, sinó també perquè ja és el 

que s’ocupa de la pàgina web i de la correspondència. S’aprova per assentiment. 

Quedem també que, si no diu el contrari, en Josep se seguirà ocupant de la redacció de 

les actes de les reunions i que, ara com ara, no es veu la conveniència de tenir un 

moderador... Finalment, pel que fa a la cartellera de la Facultat, en Miquel (i en Pere) 

s’ocuparà de tenir-la al dia... 

 

Altres 

En Miquel ens fa saber que en Jordi Cicres ha excusat la seva assistència a la reunió 

d’avui, igualment que les mestres d’adults. Això dóna peu a comentar que estaria molt 

bé que cadascun dels assistents a la reunió d’avui es responsabilitzés de parlar i captar 

alguna persona interessada a formar part del Nucli i assistir a les seves reunions i 

actes... 

A la reunió de juliol vam quedar de fer arribar un missatge per correu electrònic a tot el 

professorat de la Facultat donant-nos a conèixer i fent-los saber la programació 

d’aquest curs. Avui però no hem concretat res al respecte. 

Pel que fa als estudiants, en Miquel proposa de convidar expressament 2 o 3 estudiants 

a algun dels actes o reunions que organitzem i aleshores proposar-los que fossin ells 

mateixos que organitzessin alguna cosa adreçada específicament a ells. Ha semblat una 

bona opció (ell mateix connectarà amb aquests estudiants). 

A les 20 hores acabem la reunió, tot felicitant en Miquel que ha estat avi per tercer cop i 

que ens ha convidat a una cerveseta... 
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PROPERA REUNIÓ: 

dimecres, 21 d’octubre, a les 18,00 hores 

a l’Espai Paulo Freire de la Facultat d’Educació i Psicologia (o 

espai alternatiu…) 
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