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Acta 3/2022-23  

Nucli Paulo Freire (23 de novembre de 2022) 

Assistents: Miquel Blanch, Pere Soler, Ivan Salavedra, Joan Colomer, Xavier Balart, 

Josep Miquel Palaudàrias, Enrique Bitchatchi i Xavier Besalú 

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

 

Assumptes diversos 

Participació en el Màster en Joventut i Societat: l’Ivan i en Xavier Be van participar 

el divendres 21 d‘octubre a la tarda en el màster que coordina en Pere. Tot i que ells tres 

ja n’havien fet una primera valoració on line, en van voler donar comptes al Nucli. Tant 

l’Ivan com en Xavier van fer una intervenció inicial massa llarga i potser massa erudita 

i aquest fet va inhibir una mica la participació dels estudiants. Més que un diàleg 

horitzontal, la sessió va semblar més un fer preguntes i comentaris entorn del que 

s’havia exposat. Els membres del Nucli no en vam quedar massa contents, però en Pere 

ens diu que la valoració general dels estudiants és positiva. 

L’escola nostra de cada dia: en Miquel ha parlat amb en Pep Caballé de cara a fer 

una versió breu de l’enregistrament de l’acte fet a la Marfà. En Pep hi està d’acord si la 

retallada de les intervencions la fa algú de nosaltres i ell es limitaria a fer-ne l’edició. En 

Miquel s’ofereix a fer-ho, de manera que la cosa anirà endavant. 

Diari de l’Educació: des de la darrera reunió del Nucli s’hi han publicat 4 articles 

nostres: 

- 24-X: Dessagregació escolar a Salt: Tenim pressa! (Montse Palau i Èlia Llinàs) 

- 2-XI: El  nou informe de la Unesco (Xavier Besalú) 

- 16-XI: Ministeri del Mèrit (Juan González) 

- 24-XI: Recuperant la història (Mon Marquès) 

Havíem quedat de comentar, encara que fos breument, els diferents articles que anem 

escrivint i publicant al Diari de l’Educació. Com que avui tenim Cercle de Lectura, no 

ho fem i ho deixem per a la  reunió del mes de desembre. A partir d’ara, el calendari 

d’articles diu que el desembre toca a en Xavier Be i el gener a l’Ivan. En Pere passaria al 

juny de l’any vinent i, si en Xavier Ba s’hi anima, el podríem apuntar per al mes de juliol 

(tot això com a previsió i sempre pendents de la gent, especialment dones, que hi 

puguem incorporar). Recordeu, per altra banda, que tal com ens va fer saber en Josep 

Miquel, al Diari són receptius a més contribucions nostres... 
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Maíra Tavares: en Pere ens explica que, després de la vídeoconferència que van fer 

amb en Juan, la Maíra, per problemes de temps, va declinar de venir a Girona, tot i 

l’oferiment que se li va fer. El contacte es manté, però. 

En Joan Pujolar ja fa setmanes que ens va fer arribar la seva proposta d’article per tal 

que hi féssim una lectura crítica i li féssim arribar els nostres comentaris. En Joan i en 

Josep Miquel hi han parlat, però quedem que, tant ells dos com en Miquel, li faran 

arribar per escrit les consideracions que creguin oportunes. 

 

Cercle de Lectura sobre analfabetisme polític 

Agraïm a en Josep Miquel la riquesa i amplitud del text que ens ha fet arribar per parlar 

del tema. En començar el Cercle, ell mateix fa una petita introducció sobre com ha 

confegit el text definitiu i, tot seguit, s’obre un torn d’intervencions que procurem que 

sigui breu per part de tots els assistents: 

En Pere diu que l’analfabetisme polític és de fet la norma; que la democràcia està 

certament segrestada per la partitocràcia, com diu el text; es pregunta pel paper de la 

universitat en la creació de pensament crític; es pregunta també si el xoc d’ideologies és 

un problema o bé un potencial democràtic; i, segons ell, les capacitats + l’actuació 

vindria a ser el que nosaltres en diem empoderament... 

L’Ivan, estant d’acord en general amb el text, s’ha fixat en el que hi troba a faltar: és 

important fer una referència a la voluntat a l’hora d’actuar. Parla de la frontera política, 

que deixa fora persones a qui no es reconeixen tots els seus drets. Parla també de les 

emocions: quin valor tenen? Bloquegen la reflexió? I diu que caldria relacionar la 

ideologia amb el racisme (o millor amb l’etnicitat) i amb gènere i la reproducció social. 

En Xavier Be es pregunta si podríem tenir una definició més clara i concreta de 

l’analfabet polític i si es pot parlar d’un educador competent professionalment que sigui 

analfabet políticament. Creu també que el nostre interès s’hauria de focalitzar en els 

docents i educadors, en general. Discuteix que els partits tinguin segrestada la 

democràcia; més aviat els veu com a actors imprescindibles. Troba que es fa poc èmfasi 

en la deliberació, el debat, el diàleg i es mostra més aviat en contra del consens i a favor 

del xoc de les ideologies... 

En Miquel fa també una defensa del paper  dels partits, afirmant que no tots són iguals, 

no tots són màquines electorals. Es pregunta com l’analfabetisme funcional podria 

estar a la base de l’analfabetisme polític. Hi troba que, en el text, hi falta una lectura des 

del marxisme. 

En Joan apel·la a la participació més enllà del confort individual; apel·la també a la 

revitalització de les organitzacions tradicionals on sempre ha estat possible el diàleg i la 
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deliberació (associacions de veïns, sindicats, etc.) i que sempre cal dir les coses pel seu  

nom. 

L’Enrique s’ha fixat en el concepte de fait accompli, en l’acomodació al statu quo i diu 

que això el remet a Sartre... 

En Xavier Ba afirma que l’estructura de les democràcies, tal i com les coneixem a 

Occident, acaba empobrint i impedint la democràcia mateixa. Posa alguns exemples: el 

15-M, la PAH, les Marees... de manera que sembla difícil garantir una participació real 

de les persones i dels grups dins de les estructures d’aquesta democràcia. 

En Josep Miquel explica que expressament no ha fet cap referència al gènere, tot i la 

seva importància, perquè creu que en aquests moments hi ha molta manipulació al 

respecte. Semblantment passaria amb el tema de les emocions que, tot i ser ben 

important, ara passaria una fase on es fa abús del tema. Explica també per què fa 

referència explícita a Amartya Sen i és que el considera una mica el pare de les idees de 

Martha Nussbaum. En relació al tema dels partits, diu que els partits no són la 

democràcia, que hi ha també altres formes de participació igualment vàlides. I fa una 

referència, que també apareix en el seu text, a la democràcia sigil·losa, que potser és 

més present del que sembla... 

En Josep Callís no ha pogut venir a la reunió, però ens ha fet arribar les seves 

observacions al text. Són aquestes: 

·        Tipologies d’analfabetisme polític entre els d’origen interessat i els 
inconscients i  per altra banda els factors generadors d’aquest analfabetisme. 

·        Un relatiu desacord amb les frases adjuntes de Nussbaum (indicat com 
pag.39)  ja que caldria polir-les i precisar més. Es pot plantejar aquests 
objectius des del poder i fer-los des de conceptes i capacitacions no 
democràtiques. 

·        L’ interrogant que se’m planteja entre capacitats i facultats que apareixen en 
Amartya Sen, en què es diferencien? 

 

Tenim temps encara de dialogar sobre les aportacions que s’han anat fent. Un dels 

temes més recurrents és sobre el paper dels partits i com, almenys en el passat, han fet 

una tasca important de formació dels seus militants, de debat intern i de regulació dels 

diferents interessos individuals... En Xavier Be fa notar que, en el número 45 de 

Quaderns d’Educació Contínua (“Alfabetitzacions sociopolítiques, ciutadania i 

emancipacions”), hi ha diversos articles que toquen de ple el nostre tema. Aquí va 

l’enllaç, per si es vol consultar: https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/584857  

En cloure avui el Cercle de Lectura hem acordat el següent: seguir debatent el tema a la 

reunió de desembre i demanar a en Josep Miquel si, a partir del seu document i del 

debat que hem tingut avui, pot preparar unes quantes preguntes (entre 5 i 10), que ens 
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ajudin a focalitzar el tema, a centrar-nos en els aspectes més rellevants i a arribar a 

algun tipus de concreció pràctica. En Josep Miquel ens diu que s’hi posarà, i li agraïm! 

 

Altres 

Hem tingut un record per al nostre amic Sebas, que sabem que ho està passant 

malament, però que és justament a l’origen del tema que ens ha ocupat avui. 

Per a la reunió de gener tenim previst un nou Cercle de Lectura, en aquest cas sobre 

“Els mitjans de comunicació i el seu impacte en la ciutadania”. Acordem mantenir 

aquest calendari. De moment, en Pere farà un sondeig per veure si Salvador Alsius 

estaria disponible i voldria participar-hi... Tenim també una altra candidata, la Cristina 

Mas, que podria venir si l’Alsius ens diu que no i, en tot cas, donat l’interès del tema, 

podríem fer una segona sessió amb la seva participació. Ho acabem d’aclarir a la reunió 

de desembre. 

L’Òscar, que el curs passat ens va acompanyar en algunes reunions, ha fet saber a en 

Miquel que participa de “revoltes al Gironès”, on tracten de diversos temes, el dret a 

l’habitatge, la segregació escolar, etc. Ens demana si en algun d’aquests temes hi podria 

participar un dels membres del Nucli. Acordem demanar-li més concreció al respecte 

per acabar-ho de decidir. 

En Joan ens informa que ha acompanyat algunes estudiants d’Educació Social que fan 

un treball sobre Paulo Freire (assignatura de Glòria Muñoz). Igualment, en Xavier Be 

informa que ha fet una classe sobre Paulo Freire a estudiants de Pedagogia (assignatura 

de David Pujol). Segurament és un bon servei que podem fer com a membres del Nucli. 

En Pep Aparicio, coordinador de l’Institut Paulo Freire d’Espanya, ha demanat a en 

Josep Miquel si, a partir del document que ens ha ofert per dialogar entorn de 

l’analfabetisme polític, en podria fer un article per a la revista Quaderns d’Educació 

Contínua. En Josep Miquel ho ha acceptat. Per altra banda, en Xavier Ba també està 

preparant un article per a la mateixa revista, a partir del seu TFM. 

Hem rebut aquest missatge de l’Institut Paulo Freire d’Espanya, del qual formem part: 

“Hola compañeras y compañeros, os volvemos a enviar el correo con la convocatoria de 

asamblea, el próximo viernes 2 de diciembre, y facilitamos el enlace virtual para 

aquellas personas que no podáis participar de manera presencial: 

https://meet.jit.si/ipf_xativa 

Finalmente recordar a las 2 entidades (Les Bernardes y la Facultat d’Educació de la 

UdG)  que no han hecho  la transferencia de la cuota 2022, lo hagan  estos días”. 
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Estem, doncs, convidats a participar d’aquesta assemblea i demanaria a en Juan si pot 

fer alguna gestió en relació al pagament per part de la Facultat i, del cas de les 

Bernardes, no sé qui se’n podria ocupar... 

Aquest divendres, dia 25, s’havia de descobrir la placa de la plaça dedicada a les 

germanes Úriz, pel que tant havia lluitat en Mon... Finalment, l’acte s’ha hagut de 

suspendre per la pluja. 

En Xavier Be informa que està molt avançada ja la creació d’una Càtedra UdG de lluita 

contra el Racisme (està prevista per aquest proper mes de desembre o gener). Si no 

canvien les coses, el director en seria en Carles Serra, i proposa que, quan sigui efectiva, 

hi establim algun tipus de col·laboració. 

Finalment, l’Enrique ha fet arribar un document-projecte a en Josep Miquel i a en Pere. 

Li han proposat que, si li sembla bé, en prepari una versió en castellà i ens la presenti 

un dia en una de les reunions del Nucli. 

 

 

 

 

PROPERA REUNIÓ: 

dimecres, 14 de desembre de 2022, a les 18,00 hores  

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