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Acta 2/2022-23  

Nucli Paulo Freire (19 d’octubre de 2022) 

Assistents: Sebas Parra, Salomó Marquès, Miquel Blanch, Pere Soler, Ivan Salavedra, 

Josep Miquel Palaudàrias, Josep Callís, Pep Caballé, Joan Colomer, Enrique Bitchatchi, 

Xavier Balat i Juan González 

Lloc: Sala de reunions 341 de la Facultat d’Educació i Psicologia de la UdG 

 

La reunió d’avui ha tingut dues parts: a la primera en Sebas Parra ens ha presentat el 

seu darrer llibre, Rostolls; a la segona hem seguit el següent ordre del dia: 

1. Valoració de l’acte de presentació de L’escola nostra de cada dia, d’en Sebas 
Parra 

2. Seguiment dels articles del Diari de l’Educació 
3. Contacte amb Maíra Tavares 
4. Preparació del Cercle de Lectura del novembre 
5. Participació del NPF al Màster Interuniversitari en Joventut i Societat 
6. Altres 

 
 

Presentació del llibre Rostolls, d’en Sebas Parra 

En Sebas Parra presenta el seu nou llibre, Rostolls, autoeditat per ell mateix, que pren 

el nom del darrer llibre d’en Miquel Soler Roca (Rastrojos). Ha estat elaborat amb 

diferents materials durant els darrers mesos (els episodis autobiogràfics escrits entre el 

gener i el març, durant la primera part del tractament mèdic; un conjunt de citacions 

(Casa de cites); i altres escrits heterogenis); està prologat per en Manel Mesquita, en 

Mon Marquès i en Xavier Besalú han preparat l’epíleg, i en Pep Caballé se n’ha cuidat 

de la diagramació. En Sebas reparteix un exemplar dedicat per a cada membre del NPF. 

El NPF fa constar l’immens agraïment tant pels llibres i les dedicatòries, com per la 

pròpia assistència d’en Sebas per fer el lliurament en mà. 

1. Valoració de l’acte de presentació de L’escola nostra de cada dia, d’en 

Sebas Parra 

Considerem que l’acte va assolir els objectius que s’havia plantejat (alhora presentar el 

llibre i fer un homenatge a en Sebas). Hi van assistir prop de 100 persones, malgrat els 

problemes tècnics que van impedir la retransmissió per streaming. 

El resultat final no va ser ben bé allò que s’havia pensat, en la mesura en què ni el 

moderador ni alguns dels participants van seguir les indicacions de durada i contingut 

de les respectives intervencions. En tot cas, es fa constar la satisfacció general, tant del 

NPF com del propi Sebas Parra, segons hem pogut conèixer. 
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Si en Pep Caballé està disposat a fer-ho, valorem positiva la preparació d’una versió 

breu de l’enregistrament, convenientment esporgada dels excessos retòrics menys 

profitosos. 

Quant a la venda de llibres, no es van esgotar, tot i que se’n van vendre prous. Romanen 

disponibles per a les persones que volien assistir per streaming i que havien manifestat 

la voluntat de fer-se’n amb algun exemplar. 

Entre els ingressos per la venda de llibres i les aportacions dels integrants, tenim uns 

romanents de 180€, que custodiarà en Miquel Blanch, fins que es decideixi quina 

finalitat cobriran. 

2. Seguiment dels articles del Diari de l’Educació 

Per intercessió d’en Pere Soler, Salt’educa farà l’article del mes d’octubre, que s’ha 

rebut ja i que en breu serà enviat al Diari amb la resta dels requeriments perquè surti 

aviat. De l’article del novembre, se’n cuidarà en Mon Marquès. 

En Josep Miquel Palaudàrias fa saber que el Diari és receptiu per a més contribucions 

que les estrictament planejades, de manera que som convidats a enviar tot allò que 

considerem que pot resultar de l’interès de la comunitat educativa. 

3. Contacte amb Maíra Tavares 

La professora brasilera Maíra Tavares, de visita per diferents universitats europees, va 

contactar amb el NPF per intercessió d’en Pep Aparicio. Com que entre els seus 

interessos està fer una xarxa d’institucions dedicades a la recerca i difusió del 

pensament d’en Paulo Freire, tenia prevista una visita també al NPF de la UdG 

(temptativament, la propera setmana). 

En Pere Soler i en Juan González es van reunir amb ella per videoconferència el passat 

dijous, 13 d’octubre, a les 15:45 h (CET), per explicar-li amb una mica més de detall què 

és el NPF a fi que pogués decidir amb més elements de judici si li convenia la visita i 

què pot esperar de nosaltres. Restem a l’espera que es pronunciï amb una mica més de 

concreció. 

4. Preparació del cercle de lectura del novembre 

El proper cercle de lectura (23 de novembre) el dedicarem a l’analfabetisme polític, 

partint del text que va preparar en Josep Miquel Palaudàrias el curs passat (que 

revisarà i ens tornarà a enviar). En Josep Miquel convida qui ho desitgi a enriquir la 

proposta amb altres textos que puguin convenir o millorant el propi text que ell va 

preparar. 

En Miquel Blanch ofereix la possibilitat de fer participar persones joves en un cercle de 

lectura que complementi el que vam fer amb la Fina Espinosa el curs passat sobre 

aquest mateix tema. Sondejarà un parell de persones que creu que podrien estar 
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interessades a participar, amb la mirada posada en el cercle de lectura del gener (que 

inicialment es preveia dedicar als mitjans de comunicació). En parlarem a la propera 

reunió i acabarem decidint què fem amb aquest segon cercle de lectura del curs. 

5. Participació del NPF al Màster Interuniversitari en Joventut i Societat 

El proper divendres, 21 d’octubre, de 16:00 h a 18:00 h, en Xavier Besalú i l’Ivan 

Salavedra participaran a una classe del Màster Interuniversitari en Joventut i Societat 

de la UdG (és possible que en Joan Colomer s’hi afegeixi també). Ja han suggerit a 

l’alumnat (9 persones) que llegeixin dos textos, que comentaran durant la sessió. 

6. Altres 

Roman pendent parlar amb profunditat del text que va compartir en Joan Pujolar sobre 

la situació de l’alfabetització en català per a les persones nouvingudes, desatesos en 

gran mesura per l’administració. En Joan Colomer ja li ha fet arribar alguns 

comentaris; en Miquel Blanch li’n farà arribar més; en Josep Miquel Palaudàrias ha 

contactat amb ell i han compartit una conversa sobre la qüestió. 

 

PROPERA REUNIÓ: 

dimecres, 23 de novembre de 2022, a les 18,00 hores  

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