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Acta 05/2019-20  

Nucli Paulo Freire (15 de gener de 2020) 

Assistents: Sebas Parra, Miquel Blanch, Joan Colomer, Josep Miquel Palaudàrias i 

Xavier Besalú. 

Lloc: Bar Ca l’Ivan (de 18 a 19 hores) i Casa de Cultura (de 19 hores endavant) 

 

Seguiment dels acords presos: 

Tal i com havíem quedat per correu electrònic, la primera part de la reunió d’avui l’hem 

feta al bar Ca l’Ivan per la seva proximitat a la Casa de Cultura. 

Hem resseguit els acords presos en la reunió de desembre: 

- Diari de Girona: Juan González s’ha responsabilitzat de fer l’article d’aquest mes 

de gener (en Mon farà el del  mes de maig); el del mes de febrer toca a Xavier 

Besalú. 

- Número extraordinari de e-rizoma freireano: tenim confirmats els articles 

següents: Benet Salellas, Tamara Carrasco, Alba Artés (del Sindicat d’Estudiants 

dels Països Catalans) i Ramón Grosfoguel. En Juan ha contactat amb Aamer 

Anwar (l’advocat de Clara Ponsatí), però encara no té resposta. No sabem si en 

Mon ha pogut parlar amb David Fernández (o Anna Gabriel) i amb en Josep M. 

Terricabras (perquè ell mateix faci un dels articles o ens proposi el nom 

d’alguna personalitat europea a qui demanar l’article). Constatem que la 

resposta ha estat molt positiva i diligent, tot i que caldrà lligar el que falta al més 

aviat possible. El pròleg a Jordi Cuixart no li demanarem fins que tinguem els 

altres articles... 

- Cicle de documentals d’educació: en aquest tema np hem avançat a l’espera que 

en Pep Caballé editi definitivament el documental El llarg viatge. Deixem el 

tema per a la reunió del mes vinent. 

-  

Llei “Aragonès” (de Contractes de Serveis a les Persones):  

Aquest és un dels temes que, a començament de curs, ens vam proposar de debatre. En 

un principi, havíem quedat de fer-ho a la reunió de desembre, però ho vam ajornar per 

al gener. Però resulta que exactament avui hi ha convocat un debat entorn de la llei, 

organitzat per la Plataforma Aturem la Llei Aragonès, on hi participen les persones que 

havíem convidat (Xavier Díez i Judit Font), a la Casa de Cultura. Per això, vam prendre 

la decisió de fer la segona part de la reunió allà.  
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En Miquel informa de les reunions de la Plataforma Aturem la Llei Aragonés, a part de 

difondre fulletons, s’han fet actes a Figueres, Blanes i Girona. I aquest divendres 17 de 

gener hi ha convocada una concentració a les 19 h a la seu de la Generalitat de Girona. 

Iniciem el debat abans d’assistir-hi. En Miquel emmarca la Llei. Ja existeix una llei 

estatal de contractes que ja marcava unes bases i en deixava la concreció a les 

autonomies, la contractació d'empreses ja era una fórmula usada per les 

administracions catalanes per prestar alguns serveis, però sense un marc normatiu 

propi i que amb la nova normativa, que afecta a la prestació de serveis de salut, 

educació i del sector social, hi ha moltes recomanacions però no obligacions a l’hora de 

la contractació  En Miquel planteja que la qüestió de fons és que fins ara des de 

l’esquerra governant, des de seva actuació local, nacional i estatals,  practica i defensa 

un model que no garanteix que els serveis públics sigui de gestió i provisió 100% 

pública. 

En Sebas planteja que hauríem d’imaginar com voldríem que aquestes coses es 

resolguessin en el marc d’una república catalana, una mica per desfer-nos dels 

condicionaments de la realitat actual més immediata. Diu també que, més que aturar 

aquesta Llei, a ell li agradaria que es parlés de després d’aturar la llei què?, perquè 

sembla relativament fàcil posar-se d’acord per aturar una cosa, però no sembla tan 

simple posar-hi per construir-ne alguna altra. 

En Xavier diu que li sembla que, tot i que hi hagués un marc polític ben diferent, 

algunes coses s’assemblarien molt a l’actualitat. Per exemple, la col·laboració o la 

contraposició entre públic i privat. Catalunya fa bandera de la societat civil, del tercer 

sector... i això no deixa de ser un àmbit no públic. Per altra banda, tant en el camp 

educatiu com en el sanitari o dels serveis socials, actualment ja es dóna una 

col·laboració o concertació important entre el públic i el privat. 

Entorn d’aquests punts de vista s’inicia un debat de fons, per una banda, i prou matisat 

per l’altra, doncs tots tenim coneixement d’entitats que acompleixen funcions 

públiques i d’administracions públiques que convenien amb entitats privades per fer 

determinats serveis... Amb un punt de partida clar: els serveis bàsics a les persones 

haurien de ser competència i responsabilitat de les administracions públiques i cas de 

no poder-los dur a terme amb qualitat i garanties la contractació o concertació privada 

hauria de tenir un caire excepcional i hauria de tenir un seguiment i control públics. 

A les 19 hores anem cap a la Casa de Cultura, on hi ha un  nombre prou gran 

d’assistents (70-80 persones). A la taula hi ha l’Anna Alcalà, la Judit Font, la Marina 

Molina (Clúster Èxit) i en Xavier Díez (USTEC). L’Anna Alcalà se centra més en l’àmbit 

de la salut i fa una esmena a la totalitat a la Llei Aragonès. La Judit i la Marina s’ho 

miren més dels dels Serveis Socials i fan una aproximació molt més matisada, posant 

en relleu que potser caldria parlar més de concertació que no pas de contractació 

d’empreses privades. En Xavier Díez, des de l’àmbit educatiu, planteja que els serveis 

públics haurien d’estar sempre en mans públiques. El debat va ser molt viu. 
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Reunió del mes vinent 

El mes vinent quedem que farem reunió ordinària (no Cercle de Lectura) i mirarem de 

planificar adequadament la resta de sessions del curs i les activitats que decidim dur a 

terme al llarg d’aquest període. 

 

 

 

PROPERA REUNIÓ: 

dimecres, 19 de febrer, a les 18,00 

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