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Acta 1/2022-23  

Nucli Paulo Freire (12 de setembre de 2022) 

Assistents: Salomó Marquès, Miquel Blanch, Pere Soler (on line), Ivan Salavedra, 

Juan González, Josep Callís, Pep Caballé, Joan Colomer, Joan Pujolar i Xavier Besalú 

Lloc: Espai Paulo Freire de la Facultat d’Educació i Psicologia de la UdG 

 

La reunió d’avui ha tingut dues parts: a la primera hem preparat l’acte de presentació 

del llibre d’en Sebas Parra “L’escola nostra de cada dia”; a la segona hem planificat una 

mica el curs que ara comencem. 

Presentació del llibre “L’escola nostra de cada dia” 

L’acte de presentació es farà a la Marfà (Santa Eugènia de Ter), el dia 29 de setembre, 

dijous, a les 19 hores. En Pep Caballé prepararà el cartell i tots plegats ens emplacem a 

a difondre’l. A més, en Pep prepararà les músiques i les imatges que facin al cas. En 

Joan Colomer s’ocuparà de fer-ho saber els diaris de Girona. L’acte el presentarà el 

Manel Mezquita i hi intervindran diverses persones més. Qui vulgui adquirir el llibre ho 

podrà fer en acabar l’acte. 

 

Planificació (modificable) del curs 2022-23 

Calendari de reunions del Nucli per a aquest curs 2022-2023: Les reunions les 

farem, com sempre, de les 18 hores fins a les 20. Si no es diu el contrari, es faran a 

l’Espai Paulo Freire de la Facultat d’Educació i Pedagogia els dies següents: 19 

d’octubre, 23 de novembre, 14 de desembre, 25 de gener, 22 de febrer, 15 de març, 26 

d’abril, 24 de maig i 21 de juny. La data de la reunió del mes de juliol la decidirem el 

mes de juny. 

Articles per al Diari de l’Educació: com hem fet fins ara, ho coordinarà en Josep 

Miquel i, si no es diu el contrari, haurien d’estar a punt abans del 15 del mes 

corresponent. L’ordre que hem previst és el següent: aquest mes de setembre ja s’ha 

publicat el d’en Quim Brugué; octubre: Pere Soler; novembre: Mon Marquès; 

desembre: Xavier Besalú; gener: Ivan Salavedra; febrer: Josep Callís; març: Josep 

Miquel Palaudàrias; abril: Miquel Blanch; maig: Juan González. Juny i juliol queden 

per assignar. 

En relació als articles per al Diari, aquest llistat és provisional perquè hauríem de 

procurar obtenir la col·laboració d’alguna dona (tots som homes!). En aquest sentit, en 

Pere parlarà amb l’Anna Planas i amb la Fina Espinosa per si volen escriure un article, i 

en Miquel amb la Puri Molina. A més, com ja vam fer el curs passat, invitarem als 
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nostres convidats als Cercles de Lectura a escriure un article per al Diari sobre el tema 

tractat... 

Cercles de Lectura: el novembre, l’analfabetisme polític (sense convidat i a partir 

del text que ens passarà en Josep Miquel); el gener, els mitjans de comunicació i 

en seu impacte en la ciutadania (amb Xevi Sala i/o Manel Mezquita); el març, els 

feminismes (en Juan González el coordinarà); el maig, la despolitització com a 

desprofessionalització dels docents (el coordinarà en Josep Callís). I el mes 

d’abril hauria de servir per organitzar la Setmana Freire de la primera setmana del mes 

de maig. 

 

Altres 

En Joan Pujolar exposa que està treballant en un article sobre les Escoles d’Adults i 

l’aprenentatge del català per part de les persones immigrades, a l’empara d’Òmnium 

Cultural. L’article es publicarà a la revista “Llengua i Dret”, previsiblement el primer 

trimestre de l’any vinent. Demana si alguns membres del Nucli hi voldrien fer una 

lectura crítica, en tant que coneixedors del tema. Es proposa que ho facin en Josep 

Miquel, en Miquel i en Joan Colomer. Quedem que quan la cosa estigui a punt ja els ho 

passarà. 

Documental sobre Miquel Soler Roca: en Xavier informa que ha rebut un missatge del 

president de la Casa Uruguai de Barcelona dient que el director del documental ja ha 

avançat en el guió i que està pendent d’una subvenció. El documental avança, però no 

pas de pressa... 

Els Químics. En Miquel diu que aquest curs encara no s’ha trobat la comissió i que, per 

tant, no hi ha cap novetat. Ens mantindrà informats. 

Documentals: en Joan Colomer explica que en Juli Suárez, de la Guerrilla 

Comunicacional, en aquests moments està molt enfeinat i, doncs, que de moment no 

podem comptar amb ell. Quedem de parlar-ne el gener, si en Juli té més disponibilitat. 

 

 

PROPERA REUNIÓ: 

dimecres, 19 d’octubre de 2022, a les 18,00 hores  

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