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Acta 4/2022-23  

Nucli Paulo Freire (14 de desembre de 2022) 

Assistents: Xavier Besalú, Enrique Bitchathi, Miquel Blanch, Josep Callís, Joan Colomer, 

Joan González, Mon Marquès, Pere Montalbán, Josep Miquel Palaudàrias, Marc Pérez, 

Ivan Salavedra.  

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

 

ORDRE DEL DIA 

1. Recordant en Sebas. In Memoriam 

2. Assumptes diversos 

3. Projecte recerca en l’àmbit sanitari presentat per Enrique Bitchathi 

4. Cercle de lectura: Analfabetisme polític 

 

1. Recordant en Sebas. In Memòriam 

S’obre la sessió guardant un minut de silencia pel traspàs del nostre compay i amic 

Sebas. 

Es reconeix i valora la seva acció i el mestratge que ha exercit en Sebas en tots 

nosaltres. S’ACORDA: 

 Fer arribar un escrit de condol a la família en nom del Nucli (Josep) 

 Es valora positivament l’article d’en Xavier dedicat a en Sebas aparegut a la 

revista Sin Permiso i el recull  fet per en Miquel de les informacions aparegudes 

en els medis de comunicació. En Mon, per la seva part també les està passant a 

la família d’en Sebas. 

 Properament des del Punt es prepara, coordinat per en Pau Lanao, un article de 

dues pàgines.  També a la Revista de Girona sortirà un altre article en el que 

participaran en Xavier i en Manel Mesquita. Igualment s’oferirà a Rizoma 

Freiriano o bé als Quaderns de Formació Contínua fer una aproximació a la 

acció portada a terme per en Sebas. 

 Es recorda que en la sessió d’octubre es va acordar fer un article en nom del 

Nucli, pel Diari d’Educació dedicat a en Sebas. En Joan Colomer i en Miquel 

tenien que fer-ne l’esborrany. 
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 En Pere Montalban va demanar de presentar una proposta al Nucli en relació a 

fer present l’acció d’en Sebas. Proposa: 

 Que es faci un reconeixement a través de la col·locació d’una placa de 

memòria història  o bé una escultura que es podria demanar a Vicenç 

Huedo, en reconeixement el mèrit i valor de tot el professorat que es va 

implicar a finals de la dècada dels 70 en el projecte d’educació d’adults 

sota les premisses d’alfabetització freirina. A més es podria fer arribar a 

la comissió del nomenclàtor de l’Ajuntament de Girona la proposta de 

dedicar-li un carrer. Per fer efectives les propostes seria nevcessari que 

es fes una recollida d’adhesions que podrien anar des de exalumnes de 

les aules que es crearen a Alfons XII, Vilarroja, com va ser el mateix 

Maldonado, escola d’adults de Salt, i altres col·lectius (sindicats, partits, 

grups d’educació, escoles d’adults, ... ). 

Es valora positivament la proposta considerant-la molt adient. 

En Josep indica que volia presentar la una proposta en aquesta mateixa direcció de fer 

un reconeixement  públic i, alhora, oficial però que ho havia pensat centrat a Salt i no a 

Girona. A partir del debat obert es considera que: 

 Caldrà fer arribar la petició formal a l’Ajuntament de Salt sol·licitant 

posar el nom de Sebas Parra a l’escola d’adults de Salt considerant que 

seria el lloc més adient. S’encarrega a en Joan Colomer que iniciï els 

primers contactes amb l’Ajuntament i el claustre de l’escola per tal que 

sigui aprovat el nom per part del Consell Directiu del centre. 

Evidentment i en primer lloc caldrà parlar amb de la família d’en Sebas. 

per tenir la corresponent aprovació. 

 Es té calar que cal implicar a la major quantitat d’entitats possibles. 

Donat que això es va fer amb l’acció del reconeixement de la lluita 

obrera i la vaga dels Químics, es demana a en Miquel que prepari una 

llista inicial d’entitats i col·lectius amb qui caldria contactar. La farà 

arribar per tal que tothom la revisi i, si cal, la complementi. 

 Paral·lelament caldrà treballar vers l’ajuntament de Girona per fer el 

reconeixement i col·locació de la placa de memòria històrica recordant 

les primeres accions en pro de l’alfabetització en els barris marginals de 

Girona. Es creu fora adient ubicar-la a Alfons XII. 
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 En Xavier proposa editar un llibret dedicat a deixar constància de l’obra 

d’en Sebas i que fos un dels objectius centrals de la Setmana Freire.  El 

proposa seguint la línia del llibre que des del Nucli es va editar amb 

motiu del 50è aniversari de la Pedagogia de l’Oprimit. A la propera 

sessió presentarà una proposta concreta.  

 Es valora positivament ledició del llibre i que la seva presentació fos un 

objectiu i acció clau en la Setmana Freire. Es considera, també, que 

podria ser un bon plantejament incloure, a més i si és possible, un debat 

sobre l’acció d’alfabetització dels anys 70 i la col·locació de la 

corresponent placa o escultura de memòria històrica. 

 

2. Assumptes diversos 

2.1. Temes pendents 

 Article dedicat a en Sebas. En Miquel i Joan en faran l’esborrany 

 Concretar l’article que havia de fer en Joan Pujolar (Josep Miquel i Miquel) 

 Concretar la possibilitat que en Salvador Alsius pugui venir a dinamitzar el cercle de 

lectura centrat en els medis de comunicació. a fer el gener (Pere). 

 Procurar que es liquidi l’import que la Facultat deu a l’Institut Freire. (Joan) 

 
2.2. Articles pel Diari d’Educació 

 Es recorda que l’article pel gener li correspon a l’Ivan. 

 En Joan González i en Mon sintetitzen els objectius dels articles que 
respectivament varen escriure: Ministeri del Mèrit (16-11) i, Recuperació històrica 
(24-11).  En el primer, en Joan, detalla el sentit del mèrit com a judici de la realitat i 
de com  aquest resta imbuït per la pròpia sensibilitat i emoció. En el segon, em 
Mon, positivitza la situació educativa tot i el negativisme inmperant i el valor del 
coneixement del passat per fer front als reptes del present. 

 En Josep Miquel recorda que cal definir bé les fotos que s’adjuntin indicant si són 
pròpies o determinant la propietat (autor, web,...). 

 
2.3. Assemblea Institut Paulo Freire 

L’Enrique presenta una síntesi sobre el que es tracta a l’Assemblea. Considerant que es 

va fer arribar l’acta de dita sessió es pot consultar-la per ampliar qualsevol detall que 
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interessi. Com a factor a destacar el fet de l’ampliació de grups freirians i d’accions que 

es porten a terme. 

 
3. Presentació projecte de Enrique Bitechathi sobre recerca mèdica 

L’Enrique Bitchathi (metge) acompanyat de Marc Perez (psicòleg), d’entrada  exposa 

multitud de justificacions demostratives d’una sanitat actual, local i universal,  amb 

crisi conceptual i d’allunyament amb l’equilibri natural, necessari per una medicina 

integradora i realment curativa a nivell mental-psicològic i corporal-biològic. 

Obert el debat se li manifesta que no queda clar l’objectiu de la recerca, el que cal fer 

ni el que pretén o espera del Nucli.  Després de quedar concretat que el que s’espera 

és un suport del grup que validi la intencionalitat i valor de la recerca que es pretén 

desenvolupar, es conclou que: 

 el grup està centrat en l’àmbit educatiu i en aquest cas no està conceptualment 

preparat per aquest àmbit de coneixement i, en conseqüència no pot validar 

amb objectivitat, l’indicat projecte. No obstat, si algú a nivell particular hi està 

interessat, només caldrà que contacti amb l’Enrique.  

 en el supòsit que fos un manifest que posés de manifest el dèficit sanitari i que 

en ell es demanés la necessitat de fer recerca al respecte, no hi hauria d’haver 

cap dificultat en signar-lo com a Nucli.. 

Cercle de Lectura sobre analfabetisme polític 

Considerant que s’ha esgotat l’horari establert per la sessió i que no permetria 

aprofundir amb el debat necessari, s’acorda posposar aquest cercle per a la propera 

sessió. 

 
 

PROPERA REUNIÓ: 

dimecres, 25 de gener de 2023, a les 18,00 hores  

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