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Acta 08/2019-20  

Nucli Paulo Freire (15 de juliol de 2020) 

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

Miquel Blanch i Xavier Besalú. 

Lloc: La Taverna d’en Lucio de Salt 

 

Número extraordinari de rizoma freireano sobre el procés 

En Pere, que coordina juntament amb en Sebas aquest número, ens informa que 

finalment i gràcies a les gestions endegades ha arribat l’article de Jordi Cuixart, 

president d’Òmnium Cultural, que és el darrer que faltava. Demà mateix ens el farà 

arribar i en Josep procedirà a la seva traducció al castellà i en Sebas s’ocuparà que es 

faci la traducció a l’anglès. 

En Pere informa també del procés de selecció de les fotografies, que ha hagut de fer 

pràcticament sol. Acordem que tiri pel dret i acabi triant ell mateix les 7 fotografies 

(sense drets) que aniran en el número. 

Amb això ja tindríem el número a punt de fer-lo arribar a en Pep Aparicio. Comptem 

que aquest tràmit es podrà fer abans no s’acabi el mes de juliol. En Pere o en Sebas, que 

l’han coordinat, preguntaran a en Pep quan està previst que es pugui penjar i difondre a 

través de la xarxa. Per part nostra, considerem que estaria bé que això passés dins del 

mes de setembre... 

Un cop aparegui el número, tots plegats ens haurem de responsabilitzar de fer-lo 

arribar a les persones que hi han col·laborat (cadascú s’ocuparà de les persones amb qui 

ha connectat) i de difondre’l tant com puguem a través de la xarxa, a entitats, amics i 

coneguts... 

Igualment, acordem que estaria bé poder fer la presentació d’aquest número de rizoma 

el mateix 1 d’octubre, dijous, i, si no és possible, en una data al màxim de propera. 

Creiem que la presentació l’hauríem de fer conjuntament amb Òmnium Cultural 

(potser també amb l’ANC?), aprofitant que el seu president hi ha col·laborat, i que hi 

haurien de participar, per poc que es pugui, totes les persones que hi han escrit. Per 

això és tan important saber quan estarà disponible el número a la xarxa, per tal de 

poder organitzar adequadament la presentació. 

 

Balanç del curs 2019-2020 
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Aquest curs ha estat excepcional per molts motius. Només s’han fet 6 reunions de les 10 

que estaven previstes, amb un promig de 6,5 assistents. No es va fer la reunió del mes 

d’octubre, que vam decidir de suspendre-la en protesta per la sentència del procés; i 

tampoc s’han pogut fer les dels mesos de març, abril i maig per la pandèmia del 

coronavirus. Per altra banda, dues d’aquestes reunions no s’han fet a la seu habitual de 

la Facultat d’Educació i Psicologia: la de gener es va fer, en una primera part, a ca l’Ivan 

i, en una segona part, a la Casa de Cultura, on hi havia un acte públic sobre la Llei 

Aragonès, que era el tema del Cercle de Ledtura que ens ocupava en aquella reunió; i la 

del mes de juny la vam fer al bar del Parc de Migdia de Girona perquè la Facultat estava 

tancada. 

Segons com evolucioni la crisi del Covid 19 haurem de preveure de reunir-nos en 

espais alternatius a la Facultat, si fos el cas... 

Hem tingut 3 baixes doloroses, que esperem recuperar (Josep Anguera, Jordi Freixenet 

i Marta Peracaula), però també hem tingut diverses incorporacions, que desitgem que 

es mantinguin el curs vinent: Pep Caballé, Òscar Campos, Rosa Crous, Bernat 

Quintana, Josep Miquel Palaudàrias i Mariona Valldepérez. A la reunió de febrer també 

hi van venir 2 estudiants de Pedagogia, però que no s’hi van quedar... 

Semblaria una bona idea a començament de curs fer arribar un missatge per correu 

electrònic a tot el professorat de la Facultat per fer saber l’existència i el calendari de 

reunions del Nucli i, si és possible, la programació prevista per al curs... Igualment 

seria bo poder contactar personalment amb alguns mestres de les escoles d’adults per 

si es volen incorporar al Nucli, així com també amb persones d’altres organitzacions o 

entitats... 

La col·laboració amb el suplement Aula del Diari de Girona ha funcionat bé per segon 

any consecutiu fins a la declaració de l’estat d’alarma el mes de maig, que va quedar 

suspès el suplement i, doncs, la nostra col·laboració. Aquest curs hi ha sortit 5 articles, 

fets per Josep Callís, Pere Soler, Sebas Parra, Juan González i Xavier Besalú. 

Tots estem d’acord a continuar, si és possible, amb aquesta col·laboració i que la 

segueixi coordinant en Josep. En aquest sentit, acordem que el primer article, el del 

mes de setembre, el prepari en Mon i a la reunió de setembre ja faríem el calendari 

per a tot el curs... 

Cercles de Lectura: el primer es va fer a partir del documental Encara som vius. 

Aproximació a l’obra de Joaquim Franch en el marc de la seva presentació pública 

(cosa que significa que poc diàleg i debat vam poder fer). El segon sobre la Llei 

Aragonès tot primer es va haver d’ajornar i finalment el vam fer participant en l’acte de 

la Casa de Cultura on hi parlaven les mateixes persones que havíem convidat...  

D’una banda, confirmem l’aposta per convidar persones externes i relacionades amb 

el tema en els Cercles de Lectura del curs vinent. Per l’altra, es veuria bé de dur-los a 
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terme fora de Girona en funció del tema i de les persones i entitats amb qui poguéssim 

contactar. A més, semblaria bo per acollir nous membres al Nucli de poder establir un 

calendari de Cercles de Lectura a començament de curs i que els coordinés en Miquel i 

que per a cada un dels Cercles assumís la responsabilitat de l’organització algun dels 

membres del Nucli (que podrien ser els que no es comprometessin a fer l’article per al 

Diari de Girona). També es diu que es podrien seleccionar temes que fossin d’interès 

per a col·lectius o entitats externes al Nucli... Es suggereixen els següents: emergència 

climàtica, feminismes, Quim Franch, efectes de la pandèmia sobre els drets 

democràtics... 

A tot això acordem que el curs vinent farem 4 Cercles de Lectura: els mesos d’octubre, 

gener, abril i juny. I que el primer el dedicarem al procés, a partir dels articles del 

rizoma. I hi convidarem algunes de les persones que hi ha col·laborat...   

Documentals d’educació: Caldrà tornar a reemprendre el que vam acordar el mes de 

desembre de la proposta d’organitzar un Cicle de documentals d’educació per fer una 

presentació, el seu visionat i un debat posterior. Recordem que els documentals que 

disposem serien: 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, i Mon Marquès: el combat de la memòria, de Julio Suárez. 

Les relacions amb la Facultat: en aquests moments els únics professors en actiu de la 

Facultat són en Pere i en Juan. En Miquel comenta que ha contactat amb el professor 

Josep Cicres arran de la trobada amb els joves estrangers i els cercles de conversa i han 

comentat la possibilitat de venir a les reunions. Es constata que reclutar més professors 

i professores de la Facultat passa fonamentalment per les relacions personals i que les 

crides genèriques són ineficaces. Tampoc hem trobat la fórmula de connectar d’una 

manera més o menys continuada amb els estudiants, tot i que en Miquel exposa que 

durant la tancada dels joves estrangers a la Facultat es van donar assemblees i cercles 

de conversa en què hi van participar molts estudiants (també hi vam ser presents com a 

Nucli), i que va suposar una acció transformadora i participativa molt interessant. 

De moment, l’únic acord és el de fer aquell correu a tots el professorat de la Facultat a 

començament de curs i, si de cas, es podria pensar algun Cercle de Lectura que pogués 

interessar els estudiants...  

Relacions amb La Guerrilla Comunicacional: de moment sembla que ha funcionat prou 

bé la relació i el lligam que ha garantit en Sebas... 

Relacions amb les Escoles d’adults: es comenta una proposta que el curs passat va estar 

damunt la taula que és la de preparar i oferir una mena de formació permanent per  als 

mestres d’adults de les comarques de Girona. En Josep recupera una altra idea del 

passat: la de preparar algunes xerrades/conferències per part de membres del Nucli per 
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poder-les oferir als Centres de Recursos, a les Associacions de Famílies, als Moviments 

de Renovació Pedagògica i altres entitats... 

Relacions amb l’Institut Paulo Freire: el dia 13 de juny hi ha hagut l’assemblea anual de 

l’Institut. No hi ha assistit ningú de Girona. En Pep i la Paqui van ser entre nosaltres el 

passat dia 4 de desembre per fer la presentació de la revista Quaderns i també es van 

reunir (amb en Pere i en Xavier) amb la degana de la Facultat. Algunes de les demandes 

que es van fer a la reunió: designar una professora de la Facultat per formar part del 

consell editorial de Quaderns; estudiar la possibilitat d’organitzar un postgrau o curs 

d’especialització sobre Paulo Freire/Educació Permanent o similar; i contemplar la 

possibilitat de traslladar la seu de l’Institut a Girona. Cap d’aquestes propostes s’ha 

concretat, però el que és evident és que l’Institut passa per un moment complicat, 

econòmicament, de projectes i de persones. No prenem cap decisió al respecte, però el 

que sembla clar és que com a Nucli volem seguir formant part activa de l’Institut. 

Com a activitats fetes, doncs, vam organitzar la presentació de la revista Quaderns a la 

Facultat; hem dut a terme las preparació del número extraordinari de rizoma sobre el 

procés i hem aconseguit buidar els armaris de llibres que havíem acumulat. En canvi, el 

cicle de documentals que havíem previst, no s’ha pogut dur a terme i podria ser un 

projecte a fer el curs vinent... 

Pel que fa a la valoració del curs, majoritàriament es considera que, malgrat els 

entrebancs, aquest ha estat prou productiu. S’han fet les coses a què ens havíem 

compromès fins que la pandèmia ho ha impedit. 

Quant a la gent nova que s’ha anat incorporant també es valora com un fet molt positiu, 

tot i que s’ha pogut observar que hi ha hagut  poca continuïtat. Tot i això, cal reconèixer 

que els habituals seguim essent pocs i que la nostra incidència a la Facultat és 

pràcticament nul·la. 

Com un moment àlgid hi ha hagut la nostra participació en la tancada dels joves 

immigrants, que va suposar també un bon moment de contacte amb els estudiants de la 

Facultat. De tota manera, la cosa va quedar estroncada súbitament amb la pandèmia. 

També es valoren positivament les propostes que el Nucli va fer a les candidatures del 

Premi Mestres 68. 

Tenim un nom i una identitat força coneguts, però el cert és que no ho posem fàcil a les 

persones que vénen per primer cop a una reunió del Nucli. Probablement hauríem 

d’intentar fer una programació dels projectes, accions i cercles a fer al llarg del curs per 

tal de poder oferir un panorama creïble i concret... En aquesta línia aniria la propostes 

de planificar ben aviat els 4 Cercles de Lectura. També es diu que el Nucli hauria de 

tenir una orientació i una activitat decididament transformadores i això no sempre s’ha 

aconseguit. 
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Reunions per al curs vinent: 

Calendari de reunions per al curs vinent: 16 de setembre; 21 d’octubre; 18 de novembre; 

16 de desembre; 20 de gener; 17 de febrer; 17 de març; 14 d’abril; 19 de maig i 16 de 

juny. Com sempre, la reunió de juliol es decidirà a la reunió del mes de juny. 

Si no es diu el contrari, les reunions es faran a l’Espai Paulo Freire de la Facultat, de 18 

a 20 hores i ja queda clar que seran també en dimecres. 

 

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

comarques gironines 

A la reunió del mes de juny, en Sebas ja va portar l’original d’aquest llibre que han fet 

conjuntament ell mateix i la Mai Garcia Breton. En Mon ja ha fet el seu escrit i en 

Xavier és a punt d’enllestir el seu. El llibre estaria pendent ja només de correcció i 

maquetació, de manera que la seva publicació serà ben aviat. En tot cas, quan surti, 

haurem de preveure de fer-ne la presentació i, potser, alguna cosa més. 

 

Fi de curs 

A quarts de 9 hem acabat la reunió i fins a quarts de 10 hem begut, hem menjat, hem 

xerrat i ens hem desitjat un bon estiu. Serà, doncs, fins al curs vinent! 

 

 

 

PROPERA REUNIÓ: 

dimecres, 15 de setembre, a les 18,00 hores 

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