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Acta 5/2022-23 

Nucli Paulo Freire (25 de gener de 2023) 

Assistents: Miquel Blanch, Joan Colomer, Juan González, Josep Miquel Palaudàrias, 

Joan Pujolar, Salomó Marquès, Ivan Salavedra, Pere Soler i Xavier Besalú 

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

 

Recordant en Sebas: 

En Joan Co. i en Miquel miraran d’enllestir al més aviat possible un article sobre en 

Sebas per publicar al Diari de l’Educació. 

En Xavier exposa que, després de l’article que ja es va publicar a la revista digital 

“sinpermiso”, una redactora de la revista de Salt, “La Farga”, li va demanar un article 

breu per publicar al proper número de la revisa, i així ho va fer. També ha preparat un 

article per a la “Revista de Girona” que, si  no sorgeixen entrebancs, sortirà publicat en 

el número del mes de maig. Per altra banda, pel seu compte, va escriure un text llarg 

sobre en Sebas, que va presentar a la revista “Temps d’Educació” i que ha estat 

acceptat; en principi, es publicarà en el número del primer semestre de 2023 (maig-

juny). 

En Miquel comenta que, a part de l’article d’en Pau Lanao, que es va publicar al Punt-

Avui a finals d’any, també s’ha publicat al diari un altre article d’una mestra de Lloret 

de Mar, l’Adela Caamaño. En Miquel ens diu que ens farà arribar una nova relació del 

que s’ha anat publicant sobre en Sebas des del primer llistat que ja ens va fer arribar 

fins ara. En Pere proposa d’obrir un espai al web del Nucli on ficar-hi tots aquests 

escrits i documents sobre en Sebas. Es veu molt bé. 

En Miquel ens diu també que l’Escola d’Adults de Girona ha fet a l’entrada de l’Escola 

un petit homenatge i reconeixement a en Sebas que es va fer arribar a l’Empar 

Casanova que, per la seva banda, els va fer donació d’alguns llibres... 

En Joan Co. ens fa saber que, en la darrera assemblea de la Guerrilla Comunicacional 

es va acordar d’atorgar un premi o menció anual a un treball sobre els Drets Humans 

que durà el nom de Sebas Parra. 

També en Joan Co. ens comunica que va anar a l’Escola d’Adults de Salt per parlar amb 

la seva directora, Lourdes Triadú, i proposar-li, tal i com havíem acordat, que el Consell 

Escolar de l’Escola considerés la proposta de posar el nom d’en Sebas a l’Escola. La 

proposta no va ser massa ben rebuda, tot i que va dir també que ells no s’hi oposarien, 

però tampoc farien res al respecte. A més, també li va dir que ella deixa la direcció 

aquest curs i que la que serà la nova directora, Ester Valls, tampoc no ho veu clar... En 

aquesta mateixa línia, en Joan Co. farà arribar personalment una carta a l’alcalde de 
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Salt, Jordi Viñas, fent-li aquesta mateixa petició en  nom del Nucli Paulo Freire i mirar 

de vehicular-ho a través del Consell Municipal d’Educació. 

En Xavier explica que, a finals de l’any passat, va tenir una conversa telefònica amb en 

Pep Aparicio, coordinador de l’Institut Paulo Freire d’Espanya. En Pep va proposar de 

dedicar el número 35 de la revista de l’Institut, “rizoma freireano” a “Sebas Parra in 

memoriam. Alfabetitzacions, lluita de classes i emancipacions”, que es publicaria el mes 

de desembre de 2023. El sumari previst seria el següent: 

- Editorial (Pep i Xavier), amb un dibuix d’en Vicenç Huedo (aquest editorial es 

publicaria també al número 50 de la revista “Quaderns d’Educació Contínua”). 

- Articles: Pili Parra; Josep Maria Terricabras; Ifigènia Balaguer; Joan Manuel 

del Pozo; Dolors Monferrer; Joan Canimas i Orlando Pineda (en Pep ja ha parlat 

amb la Pili, la Ifigènia, la Dolors i l’Orlando: tots han acceptat l’encàrrec, llevat 

de la Ifigènia que s’ho està pensant). 

- Conversa entre Miquel Blanch i Joan Colomer sobre la praxi educativa 

emancipadora d’en Sebas a l’Escola d’Adults de Salt (el format concret seria una 

entrevista en profunditat d’en Miquel a en Joan: han acceptat l’encàrrec). 

- Poemes de Joseba Sarrionandia i Sebas Parra i un document audiovisual (que ja 

ens ha fet arribar en Pep Caballé). 

En Xavier té l’encàrrec de fer la proposta a Vicenç Huedo, Josep Maria Terricabras, 

Joan Manuel del Pozo i Joan Canimas... Els articles s’haurien d’encarregar al més aviat 

possible i haurien d’estar enllestits, per anar bé, abans de l’estiu (juliol). 

Tal i com ja havíem comentat a la reunió de desembre, s’aprova la proposta de fer un 

llibret (semblant al que vam editar l’any 2019 en motiu del 50è aniversari de la 

“Pedagogia de l’oprimit”) sobre Sebas Parra, que hauria d’estar a punt la primera 

setmana de maig, que en faríem la presentació. En Xavier concreta la proposta i diu que 

li sembla que el llibret hauria de ser obra dels membres del Nucli (tenint present el que 

s’ha dit anteriorment de “rizoma freireano”). En els termes següents: 

- Pròleg: es proposaria als fills d’en Sebas, Mercè, Mariona i Ferran, si el voldrien 

fer (els ho proposarà en Xavier). 

- Apunt biogràfic: podria servir l’article que en Xavier ha preparat per a la revista 

“Temps d’Educació”. 

- Un article sobre “L’educació permanent dels treballadors i l’Escola d’Adults de 

Salt”: el farien en Joan Co. i en Miquel. I un article sobre “Nicaragua, 

alfabetització i solidaritat”, que podrien fer en Josep Miquel i en Josep (com que 

no ho coneixen de primera mà, es suggereix que revisin el que l’Orlando i en 

Sebas han publicat sobre el tema i que parlin amb persones que fessin el 
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pràcticum o fossin brigadistes a Nicaragua. Se suggereixen els noms de: Laia 

Pèlach, Natàlia Zaro, Elena Montiel, Ramon Macaya...). Tant un article com 

l’altre podrien tenir una extensió d’entre 4 i 6 pàgines... 

- Una breu antologia de textos d’en Sebas: quedem que el millor seria seleccionar 

3 textos breus dels molts publicats en diaris, revistes i agendes... Se n’ocuparà 

en Mon. I una bibliografia bàsica de les publicacions d’en Sebas (podria servir la 

que figura al final de l’article d’en Xavier). 

S’acorda de  tirar-ho endavant. En Miquel demanarà a en Pep Caballé si té la factura del 

que va costar la publicació de 2019 i li demanarà que faci un pressupost de la publicació 

que proposem ara: 500 exemplars, unes 70 pàgines. El pressupost ha d’incloure tant el 

cost de la impremta com la feina de maquetació i edició d’en Pep. Pel que fa al 

finançament del llibret, es demanarà una subvenció tant a la Facultat d’Educació i 

Psicologia com al Departament de Pedagogia (se n’ocuparan en Pere i en Juan un cop 

disposin del pressupost). També es proposarà a en Pep Aparicio si, com es va fer amb el 

llibret de la “Pedagogia de l’oprimit”, l’Institut podria comprar un determinat nombre 

d’exemplars al preu que s’acordés... 

Diari de l’Educació: 

En Josep Miquel explica que en Víctor Saura ha deixat la direcció del Diari i que l’ha 

substituït Anna Basanta. En Josep Miquel s’hi ha posat en contacte i la nova directora li 

ha fet saber que ja estava al cas dels articles del Nucli i que tant ella com en Víctor 

consideraven que els nostres articles eren bons, de manera que comptava amb la nostra 

col·laboració. 

El 2 de gener es va publicar l’article de l’Ivan, “L’educació encadenada i el foc dels 

déus”. El mateix Ivan fa alguns comentaris sobre el seu article, que parla de les vagues 

dels mestres, de les emocions, dels mites de Sisif i Prometeu... i alguns membres del 

Nucli també hi afegeixen algunes consideracions. L’article del mes de febrer correspon 

a en Josep Callís, que ja el té fet i l’ha fet arribar a en Josep Miquel. El del mes de març 

correspon a en Josep Miquel, però com sabem, des del Diari estan oberts a publicar tots 

els articles que els fem arribar... 

Cercles de Lectura: 

Aquest mes de gener tocava fer el Cercle de Lectura sobre “Mitjans de comunicació i el 

seu impacte en la ciutadania”. A la reunió de desembre vam decidir d’ajornar-ho perquè 

no vam aconseguir convèncer en Salvador Alsius i la Cristina Mas no pot venir els 

dimecres. Quedem que aquest Cercle de Lectura el farem el mes de març, el dia 15, i que 

en Joan Co. contactarà amb la Carme Vinyoles per proposar-li de venir (cal dir-li també 

que ens digui un article o document sobre el tema per poder-lo llegir prèviament). 

mailto:nuclipaulofreire@udg.edu
http://www.udg.edu/nuclipaulofreire


 

Universitat de Girona 
Facultat d’Educació i Psicologia 
Plaça de Sant Domènc, 9, 17004 GIRONA 
Tel. 972 418027 
nuclipaulofreire@udg.edu 
www.udg.edu/nuclipaulofreire 

 

Tenim pendent encara de dialogar entorn de l’analfabetisme polític a partir del segon 

document que ens va proposar en Josep Miquel. Quedem que hi dedicarem la reunió 

del mes de febrer. 

Per al mes de març hi havia previst el Cercle de Lectura sobre feminismes. En Juan que 

se n’ocupava, ens fa saber que li resulta especialment difícil trobar la persona adient, ja 

que moltes estan molt posicionades en un debat molt polaritzat. Quedem que, de 

moment,  l’ajornem sine die. 

Altres temes: 

En Mon ens fa saber que, després de moltes anades i vingudes, l’acte sobre les 

germanes Úriz tindrà lloc aquest divendres, dia 27, davant del CAP de Montilivi. Hi 

parlaran: l’alcaldesa, en Ramon Ternero, el mateix Mon i  l’ex-alcalde del poble on van 

néixer les Úriz, Alfonso Etxebarria, que vindrà expressament. 

També en Mon explica que l’Alfons Formariz s’ha posat en contacte amb ell amb la 

intenció de fer donació del seu fons documental a la Biblioteca de la Universitat de 

Girona. En Mon parlarà primer amb el director de la Biblioteca de Barri Vell, Jaume 

Rufí. A més, demanarà a l’Alfons si pot fer una relació escrita del material que té 

guardat. Fetes aquestes dues coses, seria el moment de convidar-lo a venir a Girona 

amb tot o part del material, i trobar-se amb en Mon, que estaria acompanyat d’en 

Miquel i d’en Joan Co. 

En Miquel diu que, tal i com vam quedar, en contacte amb en Pep Caballé, han revisat 

la gravació de la presentació de “L’escola nostra de cada dia” que es va fer a la 

Marfà per fer-ne una edició abreujada. Un cop feta la feina, n’ha sortit un document 

d’una hora... A la majoria ens sembla que l’extensió és excessiva i li proposem si pot fer 

una segona revisió i deixar-ho entorn dels tres quarts... 

El mateix Miquel exposa que ha fet una relació de totes les entitats que caldria 

convocar de cara a promoure diversos reconeixements. Alguns membres del Nucli li 

van suggerir alguns noms i entitats més... Feta aquesta primera feina, ara tocaria 

convocar un dia totes aquestes entitats i persones. De tota manera, a en Miquel li 

sembla que seria millor no córrer massa, de manera que aquestes accions es poguessin 

fer efectives després de les eleccions municipals del mes de maig... Des del Nucli es 

farien les propostes següents: 

- Fer un reconeixement als pioners de l’alfabetització a Girona i Salt els anys 

setanta. El lloc hauria de ser les Pedreres i, més en concret, la Torre Alfons XII. 

- Fer un reconeixement, en forma de placa, escultura... a en Sebas Parra al barri 

de Santa Eugènia. 
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- Com que per proposar un nom a un carrer el reglament diu que han d’haver 

passat almenys 2 anys de la mort de la persona, de moment, això quedaria en 

suspens... 

- Per altra banda, si la proposta de posar el nom d’en Sebas a l’Escola d’Adults de 

Salt s’encalla, aquest tema també podria ser objecte de debat i proposta en 

aquesta comissió.  

En Mon ens fa saber que en Cisco Miró, que durant un temps havia vingut a les 

reunions del Nucli i que havia estat ingressat a l’hospital en estat molt greu, s’ha 

recuperat i ja és a casa seva. Ens n’alegrem i li desitgem salut i ànim! 

En Juan ens explica que les proves d’accés al grau de mestre, les PAP, viuen una 

crisi important. D’una banda, Blanquerna unilateralment se n’ha despenjat i demana 

una solució sistèmica i, de l’altra, el Ministeri d’Universitats espanyol i el ministre 

Subirats també han dit que no estan per la labor... Mala peça al teler... 

I així hem arribat al final de la reunió d’avui quan són les 20 hores. 

 

 

PROPERA REUNIÓ:  

Dimecres, 22 de febrer de 2023 , a les 18,00 hores 

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