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Acta 03/2017-18  

Nucli Paulo Freire (dimecres 15 de novembre de 2017) 

 
Assistents: Xavier Besalú, Josep Callís. Joan Colomer, Sebas Parra i Món Marquès. Ens 

acompanyen: Regla C. Díaz, (Professora de relacions internacionals - Cuba); Eliana 

Lacerda i Debora Araujo (Brasil).  

Excusen la seva assistència: Pere Soler, Miquel Blanch,  

Lloc: Espai Paulo Freire FEP 

Hora: 2/4 de 7 de la tarda 

 
Ordre del dia: 

1. Informacions 

2. Revisió del compliment dels acords de la darrera reunió 

3. Cercle de lectura. 

4. Precs i preguntes. 

 
1. Informacions 

En Sebas informa que es desplaçaran a Cuba juntament amb en Juli Suàrez per 

presentar el documental “Leo y la vida” fet sobre la Leonela Reylis i el programa 

d’alfabetització “Yo sí puedo”. 

 

2. Revisió del compliment dels acords presos 

2.1. En Xavier informa que juntament amb en Pere varen analitzar les possibilitats 

d’incidir en el procés d’elecció de rector. Es varen plantejar com a accions:  

a) Debat amb els dos potencials rectors si no es fa cap debat públic 

b) Plantejar una sèrie de preguntes per tal que les contestin i una vegada 

rebudes fer-les córrer per la xarxa o el medi que es consideri més adequat. 

2.2.- Sobre el professorat (7) que d’alguna forma treballa o parla de Freire als diferents 

estudis de la Facultat ho han mirat amb en Xavier Besalú s’acorda que en Xavier i en 

Pere parlin amb ells convidant-los a assistir a les reunions del Nucli.  
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2.3.- En Josep informa respecte al projecte d’edició d’un documental que doni a 

conèixer el Nucli i a la vegada Paulo Freire.  Tot just s’està iniciant. En Sebas ha parlat 

amb la Guerrilla Comunicacional i estan a la disposició de fer-ne la filmació. Cal però 

elaborar-ne primer el guió. S’acorda que en Sebas i en Josep es reuniran per dissenyar-

ho després del viatge a Cuba. 

 
2. Cercle de Lectura 

Abans d’iniciar el debat, arriba la companya Regla C. Díaz Hernández. Se li dóna la 

benvinguda amb les pertinents i efusives salutacions personals.  

Degut a una doble interpretació hi ha qui ha treballat “Miedo a la Libertat” i altres  : 

“Pensamiento político-pedagógico, Cap. I: La opresión”. 

Considerant que hi ha més persones que han preparat el primer, es debatrà sobre 

aquest si bé si es vol enllaçant amb el segon.  

En el debat intervenen tots els assistents generant-se una profunda discussió dialèctica 

centrada fonamentalment en: 

a) Concepte i què és la llibertat i els factors que la potencien. 

b) Com es manifesta a nivell personal i social la manca de llibertat 

c) Quines causes i factors claus que propicien la manca de llibertat 

d) Llibertat com a fruit del coneixement 

e) Coneixement i llibertat no són conceptes innats sinó construccions permanents 

Tant a nivell personal com social. 

f) Llibertat és autoconsciència i autonomia 

g) La relació de llibertat i manipulació informativa i la relació en l’actualitat 

catalana 

h) Educació per la llibertat i atenció al respecte de les persones individuals. 

Es creu oportú continuar el debat en la propera sessió reflexionant sobre l’educació 

crítica i les possibilitats en l’actual situació, element que integra l’anàlisi de la lectura 

“Pensamiento político-pedagógico, Cap. I: La opresión” que resta pendent de treballar. 

La llicenciada cubana Regla C. Díaz agraeix, com també ho fan la Debora i l’Eliana,  

l’oportunitat que ha tingut de conèixer el Nucli indicant que l’ha sorprès enormement 

les bases de la filosofia freiriana que li semblen molt idèntiques a les que exposa José 

Martí en les seves “Lecturas pedagògiques.  
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Proposa que, a ser possible. es fes un estudi conjunt a nivell comparatiu entre 

ambdues línies conceptuals per tal de donar a conèixer a José Martí com a pedagog en 

les nostres cultures i a la inversa, a Paulo Freire a Cuba. Indica que ens farà arribar el 

llibre de Martí. 

Paral·lelament es parla dels llibres de Josep Fontana “Por el bien del imperio” i “El siglo 

de la revolución” com a estudi en relació al control del capitalisme per fer front a 

l’alliberament de les revolucions socials. 

4. Precs i preguntes. 

No havent-hi altres assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a 2/4 de nou.  

Els qui poden acompanyen a la Regla en un sopar de comiat. 

********* 

 

 
 

PROPERA REUNIÓ:  

dimecres 20 de desembre de 2017, de 2/4 de 7 a 2/4 de 9 a l’Espai Paulo Freire. 

 

 

 

 
Per tal de poder tenir una base inicial de comparació entre pedagogia de Paulo Freire 

i José Martí es pot llegir un parell d’articles. 

https://redie.uabc.mx/redie/article/view/157/1025 

https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/educacion/article/download/2816/2753 
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